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Il me semble qu’une ville comme Gand,
qui a un passé si glorieux, mérite bien qu’on

s’intéresse quelque peu à son histoire.

(Auguste Wagener, tijdens de gemeenteraadszitting
van 30 december 1890)

Voor Lieve Willems (1931-2005) en Maria Buekenhoudt (1930-2013)
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Dankwoord

Dit boek is een herwerking van de masterproef die ik in 2013 schreef in het kader van de
Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. Ver-
schillende mensen droegen bij aan de totstandkoming van dit werk, zodat ik graag aan-
vat met enkele woorden van dank.

Gustaaf Janssens trad op als promotor voor het onderzoek en vervulde die rol uitste-
kend. Daarom wil ik hem hartelijk bedanken. Pieter-Jan Lachaert was mijn stagebegelei-
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stagemetgezel, kon ik steeds mijn enthousiasme delen. Wout De Vuyst opende dan weer
mijn ogen voor de geschiedenis van het STAM en de rol die het museum speelde in de
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commissarissen voor mijn masterproef. Allemaal leverden ze een bijdrage aan dit onder-
zoek, waarvoor ik hun erg erkentelijk ben.

Zonder de opleiding tot historicus die ik in Leuven genoot, was dit werk waarschijn-
lijk nooit geschreven. Jo Tollebeek en Pieter Huistra hielpen me ontdekken hoe fascine-
rend de Belgische stadsarchieven in de negentiende eeuw wel zijn. Ook zij verdienen
mijn dank, net als mijn andere collega’s op de vijfde verdieping van het Erasmushuis. In
die stimulerende omgeving kon ik de laatste hand leggen aan dit boek. Dat een onuitge-
geven masterproef een uitgegeven boek kon worden, heb ik dan weer te danken aan de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Aangezien de vereniging
verderop maar terloops aan bod zal komen, is dit hoe dan ook de plaats om mijn dank-
baarheid te uiten.

Graag wil ik ook mijn ouders bedanken, voor alles wat ze de afgelopen jaren voor me
hebben gedaan. Bedankt, mama en papa! Anderen ben ik dankbaar voor de archiefvrije
momenten die ze me bezorgden, elk op hun eigen manier. Dank daarvoor aan Karel en
Inge, Myrthel, Rob en Veerle en Phil. Toch verkoos ik al te vaak de lokroep van dit
onderzoek boven de uitnodigingen van wat ooit op weinig creatieve wijze ‘Team Ow’
werd genoemd. Voor al die keren wil ik me verontschuldigen bij Annemie, Cedric, Elisa,
Ineke, Jef en Karen, Jeroen, Kathleen, Katrien, Lore en Stefaan. Voor al het plezier dat
we samen beleefden (en ongetwijfeld nog zullen beleven!), wil ik mijn laatste woorden
van dank tot hen richten.
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1

Inleiding

Auguste Voisin wist het al in 1826. ‘L’hôtel-de-ville renferme des archives très-précieu-
ses, dont un grand nombre remontent au XII.e siècle,’ merkte hij op in zijn beschrijving
van Gent.1 Het oudste originele stuk uit het stadsarchief van Gent werd inderdaad in de
twaalfde eeuw opgesteld, meer bepaald in 1178.2 Toch vatten de meeste reeksen uit het
oud archief pas aan in de veertiende eeuw of later. Wat wel niemand kan betwisten, is
dat al deze reeksen tezamen een indrukwekkende neerslag vormen van de werking van
het Gentse stadsbestuur tijdens het ancien régime. Deze administratie werd in 1794
afgeschaft. Een nieuw bestuur creëert sindsdien het modern archief, dat ook een plaats
krijgt in het Gentse stadsarchief. Het oud archief bleef echter eveneens aangroeien, tot
zelfs in de eenentwintigste eeuw. Hoe komen dergelijke stukken in het archief terecht?
Wat is het stadsarchief van Gent dan eigenlijk?

Dezelfde vragen kan men ook over andere archieven stellen. Archiefstukken lijken
immers steeds maar voor problemen te zorgen. Niet alleen kunnen ze onleesbaar zijn of
beschimmelen, maar ook hebben ze de vervelende gewoonte op de meest onverwachte
plaatsen op te duiken of net voorgoed verloren te gaan. De stukken die tegenwoordig
nog bestaan, hebben talloze bedreigingen – zoals verwaarlozing, brandgevaar of verniel-
zucht – doorstaan, vooraleer ze in een zuurvrije doos in een geklimatiseerd depot terecht
kwamen. Wie de geschiedenis van archiefstukken wil beschrijven, vertelt dus een verhaal
van overlevers. Dergelijke archivistische histories zijn nog maar nauwelijks geschreven.
De vraag die Laura Millar al in 2002 stelde, behoeft dus nog altijd een antwoord: ‘How
did these records come to be here?’3

Wat betreft het oud archief dat wordt bewaard in het stadsarchief van Gent, lijkt het
antwoord al gegeven. In 1983 klonk het dat ‘het archief tijdens de talrijke oorlogen
waarvan Vlaanderen in de loop der eeuwen het toneel is geweest, nooit ernstig geteisterd
geworden [is], en gelukkig is het evenmin ooit door brand getroffen, zodat het tot van-
daag vrij intact gebleven is’.4 Voor Millar is dat echter ontoereikend. Zelfs de term
‘archief’ (in het Engels: ‘fonds’) is volgens haar al problematisch. ‘Archief’ verwijst
immers naar ‘a wholeness, a completeness, a totality’, maar de archiefstukken (‘archives’)
die een archivaris beheert zijn eigenlijk slechts fragmenten of overblijfselen (‘the residue,
the fragments that have been kept’) van een ‘archief’.5 Niet enkel het moment van
archiefvorming (‘creator history’) – waar archivarissen maar al te graag naar willen terug-
grijpen – verdient daarom de aandacht, maar ook de belevenissen van archiefstukken
vóór zij naar een archiefinstelling worden overgebracht (‘records history’) en het beheer
van de stukken in het archief (‘custodial history’). Het verhaal eindigt niet op het
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moment dat de stukken het archiefdepot betreden. ‘The archivist is an active player in
the life of the record: we do not passively acquire records and stick them on shelves,’
merkt Millar op.6 En inderdaad, archivarissen verwerven, selecteren, ordenen en
beschrijven stukken. Deze archiefbewerking heeft ook invloed op de betekenis van die
archiefstukken.7 Daarom wordt in deze studie een antwoord gezocht op de vraag van
Millar, door de ‘custodial history’ van het stadsarchief van Gent tussen 1800 en 1930 te
onderzoeken, vanuit het standpunt van de stadsarchivaris en zijn personeel. Dit werk
vormt daardoor niet alleen een bijdrage tot de geschiedenis en de ontsluiting van het
Gentse stadsarchief, maar raakt zo ook aan bredere archivistische kwesties.

Het belang van onderzoek naar de geschiedenis van het ontstaan, beheer en gebruik
van archieven wordt de laatste jaren almaar meer erkend. Dergelijk onderzoek vormt een
onderdeel van de archiefwetenschap. Zij definieert zichzelf als ‘de wetenschap die de
archiefbescheiden, archiefvorming, archiefbewerking, archieven in hun context, alsmede
haar relatie tot aanverwante wetenschappen, de faciliteiten rond de bewaring en het
gebruik van archieven en de geschiedenis daarvan bestudeert’ (ANV, 167). In deze defi-
nitie is er duidelijk een historische dimensie aanwezig, die wel nog veel meer aandacht
verdient dan ze tot dusver kreeg. Een archivaris is immers nooit de eerste die een bepaald
archief onder handen neemt. Onderzoek naar wat er reeds met archieven gebeurde, is
dan ook broodnodig. Dat archivarissen veelal ook historici zijn, faciliteert dergelijk werk.
Ze zijn zo namelijk vertrouwd met de methodes van historisch onderzoek.8 Ook andere
wetenschappen ontdekten intussen het archief als onderzoeksobject. Hun methodes en
inzichten kunnen eveneens bruikbaar zijn voor archivarissen. De onderzoeksvragen
waarop ze echter zélf een antwoord wensen te vinden, zijn door en door archivistisch. Zij
dragen immers bij tot een beter beheer en gebruik van archief.

De geschiedenis van archiefinstellingen wordt regelmatig bestudeerd. Soms gebeurt
dit naar aanleiding van een jubileumviering in een bepaalde instelling, maar vaak moet
dergelijk onderzoek dienen als inleiding op een inventaris of een archievenoverzicht.9

Het belang van deze geschiedschrijving wordt al lang erkend. Algemeen Rijksarchivaris
Louis-Prosper Gachard beklemtoonde in het midden van de negentiende eeuw reeds dat
kennis over de verliezen die archieven hebben geleden, een doeltreffender gebruik ervan
mogelijk maakt. In zijn beschrijving van het stadsarchief van Gent merkte hij op:

Dans la première [partie], je retrace l’histoire des archives de la ville de
Gand, qu’il importe de connaître, non pas seulement parce qu’elle se lie de la
manière la plus intime à l’histoire politique de la cité, mais parce que, en
rappelant les vicissitudes que ce dépôt a subies, elle explique certaines
lacunes qui s’y font remarquer.10

Deze erg oude onderzoekstraditie, die vooral op de archivistische praktijk is gericht, werd
de voorbije jaren verder uitgediept en meer theoretisch gefundeerd. Peter Burke
droomde in 2007 van een ‘archaeology of archives’, waarin aandacht zou worden besteed
aan onderwerpen als verwarming en verlichting van depots, hun inrichting en het voort-
durende gevaar dat vuur, water, dieven, insecten, muizen en zelfs licht inhouden.11 Der-
gelijk werk wijkt af van even vernieuwend, maar meer abstract onderzoek naar bijvoor-
beeld ‘archivalisering’ (cfr. p. 79) of naar de ‘monumentalisering’ van archief.12 Vooral
in Nederland – traditioneel beschouwd als geboorteland van de archivistiek – werden
dergelijke concepten reeds onderzocht, hoewel ook in België hun populariteit groeit.
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Dergelijke studies kunnen erg theoretisch worden, zoals het proefschrift van Peter Hors-
man uit 2009 toont, waarin ‘de methode om een context van archiefvorming uit een ver
van ons af liggend verleden in beeld te brengen’ werd getest aan de hand van het stads-
archief van Dordrecht.13 Horsmans werk richt zich dus op wat Millar de ‘creator history’
en ‘records history’ noemt. In België droeg de bekroonde verhandeling van Pieter-Jan
Lachaert uit 2009 bij aan deze vernieuwing. Lachaert beschreef het beheer van het stads-
archief van Oudenaarde in de negentiende eeuw, oftewel de ‘custodial history’.14 Dit
Gentse onderzoek richt zich eveneens op de beheersgeschiedenis van een archief, voort-
bouwend op het verlangen van Burke naar ‘archiefarcheologie’, waarbij vooral de mate-
riële werkelijkheid, eerder dan de symbolische betekenis van archieven centraal staat.

De titel van dit werk is De droom van een archivaris. Het handelt, zoals de ondertitel
toont, over de uitbouw van het stadsarchief van Gent en zijn collectie tussen 1800 en
1930. De wensen en verlangens van de opeenvolgende stadsarchivarissen, die het uitzicht
van het stadsarchief bepaalden, komen hier aan bod. De titel verwijst niet alleen hier-
naar, maar ook naar Le songe d’un antiquaire, nouvelle fantastique uit 1853.15 In die
opmerkelijke roman schetste Philippe Kervyn de Volkaersbeke een onthullend beeld van
de negentiende-eeuwse oudheidkundigen, die gigantische verzamelingen aanlegden van
materiële resten van het verleden en hun vrije tijd vulden met het voeren van historisch
onderzoek. In Le songe d’un antiquaire troont Chrysostôme Polymathe – gebaseerd op
C.P. Serrure – zijn vrienden baron Baudouin-Arnold-Liévin de Gruutere – oftewel
baron Jules de Saint-Genois – en Ulric Damman d’Oomberghe – Kervyn zelf – tijdens
een stormachtige nacht mee naar het belfort, op zoek naar de mythische ‘Koop van
Vlaanderen’.16 De roman geeft treffende beschrijvingen van de verzamelwoede, de inte-
resses en de kleine kantjes van zijn protagonisten. Daarnaast leidt Kervyn de lezer rond
in zijn oudheidkundig kabinet. Die tweedeling tussen het uitzicht van de collectie én het
vergaren ervan komt mutatis mutandis ook in dit onderzoek terug. Het nut van kennis
over deze twee elementen lijkt duidelijk. Bestuderen wat het stadsarchief verzamelde of
net niet in zijn verzamelingen opnam, toont wat verwacht kan worden van het archief.
Welke stukken heeft het in huis? Wat bezit de instelling niet meer? Bevinden er zich
misschien negentiende-eeuwse verzamelingen die vooralsnog niet ten volle worden
benut? De droom van een archivaris in het verleden leidt immers tot een bepaalde toe-
stand in het heden.

Het stadsarchief van Gent vormt een interessante casus, die veel kan leren over het
Belgisch archiefwezen in de negentiende eeuw. De geschiedenis daarvan dient eigenlijk
nog geschreven te worden, zodat het de moeite loont alvast delen ervan verder te bestu-
deren.17 Uit eerder onderzoek bleek al de prominente rol die het Gentse stadsarchief in
de negentiende eeuw heeft gespeeld.18 Dat archief verdient daarom alvast een eigen stu-
die, wat wel niet wil zeggen dat dit onderzoek zonder precedent is. Meer nog dan in
andere steden verschenen al in de negentiende eeuw verschillende uitgaven met betrek-
king tot het Gentse stadsarchief. Drie ervan werden verzorgd door de stad zelf, terwijl
een vierde een beschrijving van het stadsarchief door Louis-Prosper Gachard betreft,
opgesteld in 1853.19 Terwijl in veel steden het archief nog vergeten op zolders of in kel-
ders lag, verscheen in 1835 al een Notice sur le dépôt des archives de Gand.20 Stadsarchi-
varis Prudens Van Duyse publiceerde in 1849 een eerste aflevering van zijn Inventaire
analytique des chartres et documents appertenant aux archives de la ville de Gand, waarvan
zijn opvolger Edmond De Busscher in 1867 de vierde en laatste aflevering liet verschij-
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nen.21 De Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue méthodique général van
Victor Vander Haeghen uit 1896 sloot de negentiende eeuw op waardige wijze af. Dat
werk gaf immers voor het eerst een beschrijving van het volledige oud archief van
Gent.22 Recentere literatuur rond het stadsarchief van Gent is eveneens ruim beschik-
baar. Vooral in het kader van een universitaire opleiding in de archivistiek werd heel wat
origineel werk verricht.

Enkele van die verhandelingen zijn hier vermeldenswaardig. Al in 1991 werkte Leen
Charles een Inventaris van de reeks B af, wat vooral ook een studie van het modern
archief van de stad inhield.23 Drie jaar later zorgde Willy Van de Vijver voor De structuur
en oude orde van de archieven van de Gentse schepenen van de Keure en van Gedeele tijdens
het Ancien Regime, voornamelijk gebaseerd op oude inventarissen.24 Sylvie De Smet vol-
tooide in 2000 haar bekroonde verhandeling De burgerlijke rechtspraak voor de Gentse
schepenbank van de Keure in de 18de eeuw: rechtspleging, archiefvorming en ontsluitings-
mogelijkheden.25 In 2002 schreef Laurent De Clercq De genummerde reeks 180 en de niet
genummerde reeks van de Gentse vrije schippers van het oud archief in het stadsarchief te
Gent: een voorstel tot inventarisatie.26 Uit 2003 is er ten slotte De stadscharters van Gent:
geschiedenis, oude orde & toegangen van Annelies Nevejans.27 Allemaal gaan deze verhan-
delingen op zoek naar een oude orde van een deel van de stukken die in het stadsarchief
worden bewaard. Alleen het onderzoek van Charles vormt hierop enigszins een uitzonde-
ring; het is ook het enige dat niet over ancien-régimearchief handelt. Wat opvalt bij het
lezen van deze studies, is evenwel hoe weinig origineel de auteurs zijn wanneer het gaat
over de archiefbewerkingen in het stadsarchief in de negentiende en twintigste eeuw.
Allemaal zijn ze daarbij grotendeels schatplichtig aan twee publicaties. Betekent dit dat
de geschiedenis van het Gentse stadsarchief toch al is geschreven?

De twee werken waar iedereen zo dankbaar gebruik van maakt, werden in de jaren
tachtig gepubliceerd. In 1983 verscheen het eerste deel van een Archiefgids voor het
stadsarchief, waarin het oud archief werd behandeld.28 Het beloofde tweede deel, dat het
modern archief zou ontsluiten, raakte daarentegen nooit afgewerkt. De Archiefgids was
een vertaling en een modernisering van de Inventaire des archives de la ville de Gand.
Catalogue méthodique général, die op dat moment al bijna een eeuw oud was. Johan
Decavele en Johan Vannieuwenhuyse leverden daardoor niet het meest originele werk-
stuk af, maar zorgden er wel voor dat de inhoud van het stadsarchief ook voor toekom-
stige bezoekers toegankelijk zou blijven. Ze voorzagen het boek bovendien van een
geschiedenis van het stadsarchief. Dit werkte blijkbaar aanstekelijk, want in 1988 toonde
het stadsarchief in de tentoonstelling Historie op perkament zijn geschiedenis en de stuk-
ken die onder zijn beheer staan.29 René De Herdt en Johan Vannieuwenhuyse zorgden
met Historie op perkament. Op zoek naar het verleden in het Gentse stadsarchief voor een
begeleidende publicatie, met een overzicht van de inhoud van het oud én modern
archief, net als alle verzamelingen die het stadsarchief beheert.30 Daarnaast bevat het
werk ook een archiefgeschiedenis in kroniekvorm en biografieën van alle stadsarchivaris-
sen vanaf 1817. De opgedane kennis resulteerde in een herdenking van de 175ste ver-
jaardag van het stadsarchief in 1992, wat zich vooral uitte in de publicatie van een infor-
matiemap over de instelling.31

Met de Archiefgids en Historie op perkament voorhanden, lijkt het niet nodig nog ver-
dere aandacht te besteden aan het Gentse stadsarchief na 1800. Of is dat maar schijn? De
geschiedenis in de Archiefgids is bijvoorbeeld voor een groot deel ontleend aan drie
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oudere artikels, van Henri Nowé (uit 1951), van Antoon Wyffels (uit 1970) en van
Johan Decavele (uit 1973).32 Bovendien was het schrijven van een geschiedenis van het
Gentse stadsarchief noch in 1983, noch in 1988 de hoofdbedoeling van het werk. De
tijd lijkt dan ook aangebroken om de geschiedschrijving rond het stadsarchief te vernieu-
wen. Sinds 2004 is het bronmateriaal daarvoor beschikbaar. Dat jaar werkte Jo Van Her-
reweghe namelijk haar Hoe controle krijgen over de documentenstroom van de Gentse stads-
administratie? Een voorstel tot projectmatige aanpak voor het opstellen van archief-
beheersplannen voor de Gentse stadsdiensten af, waarin ook een inventaris van het
zogenaamde ‘Archief van het Archief’ (reeks AR) werd opgenomen.33 Hiermee werd een
grote hoeveelheid bronnen over het stadsarchief eindelijk toegankelijk. Archiefgids en
Historie op perkament ten spijt, had het eigen archief van de instelling namelijk nooit op
veel aandacht kunnen rekenen.

Het oudste spoor van een archief van het stadsarchief dateert van omstreeks 1890.
Op dat moment schrapte Victor Vander Haeghen een bestanddeel uit een inventaris,
met de melding ‘placé dans la correspondance des archives’.34 De oudste stukken uit
reeks AR gaan terug tot het begin van de negentiende eeuw, zodat het aannemelijk lijkt
dat er steeds ergens in het stadsarchief eigen archief rondslingerde. Tot een echte ontslui-
ting kwam het nooit. Dit zorgde ervoor dat allerlei stukken verdwenen of moedwillig
werden vernietigd.35 Het resultaat was een onvolledige, ongeordende en onoverzichte-
lijke reeks. Jo Van Herreweghe herkende er drie archiefvormers in: het stadsarchief zelf,
twintigste-eeuws stadsarchivaris Henri Nowé en het Museum Arnold Vander Haeghen,
dat enkele jaren onder de voogdij van het stadsarchief stond.36 Verder stelde Van Herre-
weghe vast dat de briefwisseling voor de periode 1836 tot 1885 ‘een kunstmatig samen-
gestelde reeks [is] van brieven die handelen over het stadsarchief, maar gevormd is door
verschillende archiefvormers, waaronder het stadsarchief’.37 Deze vermenging van met
name archief van het stadsbestuur over het stadsarchief en van archief van het stads-
archief zelf, gebeurde niet enkel in Gent, maar ook in andere steden.38 In het Gentse
‘Archief van het Archief’ vindt men pas vanaf 1885 ‘zuiver’ archief van het stadsarchief.
De stukken van het stadsbestuur over het archief uit het einde van de negentiende eeuw
werden ondergebracht in reeks T van het modern archief. Toch zijn er in de reeks AR
nog enkele onderwerpsmappen – vermoedelijk samengesteld in het midden van de twin-
tigste eeuw – die stukken van verschillende archiefvormers bevatten uit de jaren 1880 tot
1960.

De rest van het modern archief van het Gentse stadsbestuur is evenmin op een heil-
zame manier geordend.39 Desondanks bleken ook andere archiefreeksen daaruit bruik-
baar voor dit onderzoek. Reeks T – met stukken rond onder meer schone kunsten,
musea en ook het stadsarchief – kwam reeds ter sprake. De proces-verbalen van de zittin-
gen van de gemeenteraad en het schepencollege zijn terug te vinden in reeks C. Reeks D
bevat de personeelsdossiers van de stad, waaronder ook deze van de werknemers van het
stadsarchief. Reeks F is eveneens van belang, aangezien hierin dossiers over verbouwin-
gen aan het stadhuis werden ondergebracht. De bestaande literatuur putte reeds uit deze
reeksen. Het belang van reeks A, met stukken met betrekking tot de stadsfinanciën, was
daarentegen tot dusver onbekend. Vanaf 1834 beschikte het Gentse stadsarchief over een
jaarlijks budget.40 Dit budget was ingeschreven op de begroting en kwam dus ook voor
in de jaarlijkse stadsrekeningen. De bewijsstukken bij die rekeningen vormen een goud-
mijn voor de Gentse archiefgeschiedenis.41 Jaar na jaar diende de archivaris immers een
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overzicht te geven van zijn uitgaven. Naast in het oog springende details, zoals de aan-
koop voor 15 frank van een groot vergrootglas – ‘nécessaire pour les recherches et la
copie des anciens documents’ – in 1869, vindt men er telkens ook aangekochte archief-
stukken, handschriften, boeken en archiveringsmateriaal in terug.42 Van deze archief-
reeks is bijgevolg zoveel mogelijk gebruik gemaakt voor dit onderzoek.

Het verleden van een archiefinstelling komt men uiteindelijk overal in die instelling
tegen. ‘De in het groen geschilderde banden duiden op de restauraties, uitgevoerd i[n]
o[pdracht] v[an] stadsarchivaris Parmentier (1832-1838), zoals telkens gebleken is uit de
nota aan de binnenkant van de kaft,’ meldt Van de Vijver bijvoorbeeld.43 De Clercq
wijst er dan weer op dat op een stuk geschreven staat: ‘Archieve der stad Gent aange-
kocht 1840 Pr[udens] V[an] D[uyse]’44 Onderzoek naar soortgelijke aantekeningen lijkt
werkelijk ‘archiefarcheologie’ in actie, maar een dergelijke expeditie werd niet onderno-
men. Een zoektocht naar andere sporen die archivarissen nalieten, werd wel op touw
gezet. Allerhande interessante publicaties en registers lagen verspreid over de bibliotheek
en de kantoren van het stadsarchief. Zij zijn toegevoegd aan het ‘Archief van het
Archief’. Het gaat om:

 AR/2013/250: een ingebonden exemplaar van Stad Gent. Archief der stad Gent.
Reglement, Gent, 1926.

 AR/2013/251 tot AR/2013/253: drie banden met ingebonden jaarverslagen van
het stadsarchief, van 1841 tot 1893, 1894 tot 1903 en 1904 tot 1922, met nog
enkele losse verslagen tot 1939. Vooral interessant zijn de aantekeningen die Vic-
tor Vander Haeghen in de kantlijn maakte.

 AR/2013/254 (voorheen in de bibliotheek onder GSA2.I132): een ingebonden
exemplaar van [C. Parmentier en A. Van Lokeren], Notice sur les dépôts des archi-
ves de Gand, Gent, 1835. Opmerkelijk zijn enkele aantekeningen door Prudens
Van Duyse en Victor Vander Haeghen.

 AR/2013/255: V. Vander Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand.
Catalogue méthodique général, Gent, 1896. Het betreft het exemplaar dat in het
kantoor van de archivaris stond en zeker vanaf 1910 tot in de jaren 1970 werd
geannoteerd. In de kantlijn staan verwijzingen naar nadere toegangen van de
diverse reeksen; bij reeks 97 (‘inventaires manuscrits’) wordt vermeld welke
inventarissen ter beschikking stonden in de leeszaal (‘B’) en welke in het depot
waren opgeborgen (‘D’).

 AR/2013/256 (voorheen in de bibliotheek onder GSA1.2LE5): een ingebonden
getypte ‘Bibliographie des oeuvres de Victor Fris’, met enkele losse stukken als
voorbereiding en aanvulling hierop. Victor Fris gebruikte dezelfde ‘bibliographie’
toen hij in 1916 solliciteerde voor de post van stadsarchivaris.45

 AR/2013/257 (voorheen in de bibliotheek onder GSA1.1LC6/1 en 2): de twee
verschenen afleveringen van V. Vander Haeghen, Inventaire des archives de la ville
de Gand. Etablissements religieux, Gent, 1887-1889, waarin staat aangeduid welke
stukken in 1955 aan het Rijksarchief te Gent werden afgestaan.

 AR/2013/258: E. De Busscher en P. Van Duyse, Inventaire analytique des chartres
et documents appartenant aux archives de la ville de Gand, Gent, 1867. Dit exem-
plaar – overigens in behoorlijk slechte staat – werd door Victor Vander Haeghen
uitgebreid verbeterd en aangevuld.
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 AR/2013/259 (voorheen in de bibliotheek onder GSA2.J141): de derde afleve-
ring en verbeterde drukproeven voor de vierde aflevering van E. De Busscher en
P. Van Duyse, Inventaire analytique des chartres et documents appartenant aux
archives de la ville de Gand, Gent, 1867.

 AR/2013/260 (voorheen in de bibliotheek onder GSA2.J141): de derde afleve-
ring van E. De Busscher en P. Van Duyse, Inventaire analytique des chartres et
documents appartenant aux archives de la ville de Gand, Gent, 1867. Prudens Van
Duyse verbeterde de inventaris hier en daar.

 AR/2013/261 (voorheen in de bibliotheek onder GSA2.J141): de eerste en
tweede aflevering van E. De Busscher en P. Van Duyse, Inventaire analytique des
chartres et documents appartenant aux archives de la ville de Gand, Gent, 1867.
Prudens Van Duyse zorgde voor verbeteringen en aanvullingen. Bovendien
bevinden zich vooraan enkele stukken die een licht werpen op de verspreiding
van de inventaris.

 AR/2013/262: ‘Registre B’, waarin tussen 1879 en 1910 overdrachten door het
eerste bureel aan het stadsarchief werden opgetekend. Het vervolg bevindt zich
onder SAGMA, VII/2748.

 AR/2013/263 (voorheen in de bibliotheek onder GSA1.5GC100): het exemplaar
van L. Gachard, Notice historique et descriptive des archives de la ville de Gand
(Mémoires de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts de Belgique. XXVII), Brussel, 1853. dat de auteur waarschijnlijk opdroeg
aan het stadsarchief. De opdracht werd echter bij het inbinden deels weggesne-
den.46 Enkele verbeteringen en aanvullingen werden aangebracht, onder meer
door stadsarchivaris Henri Nowé.

 AR/2013/264 (voorheen in de bibliotheek onder GSA1.2GB2): C. Diericx,
Mémoires sur les lois, les coutumes et les privilèges des Gantois, depuis l’institution de
leur commune jusqu’à la révolution de l’an 1540, 2 dln., Gent, 1817-1818. Dit
exemplaar werd door Charles Parmentier, Prudens Van Duyse en Victor Vander
Haeghen duchtig aangevuld. Het speelt dan ook een grote rol in dit onderzoek
(cfr. p. 56).

 AR/2013/303: ‘Archives communales de Gand. Extraits des rapports annuels du
collège de 1849, 1850, 1851 [et] 1852’ werd door Joseph De Moor samengesteld
voor persoonlijk gebruik. De jaarverslagen in het verzorgde register werden hier
en daar door Prudens Van Duyse verbeterd.

Deze stukken werden door de stadsarchivarissen en hun personeel gebruikt in de uitoefe-
ning van hun taken. Een plaats in het ‘Archief van het Archief’ hebben ze daarom ver-
diend. Op die manier is hun bewaring en ontsluiting verzekerd.

Het stadsarchief zag al eerder het belang in van zorg voor zijn werkinstrumenten,
zelfs als zij al te versleten of verouderd waren. Reeks 97 (‘inventaires manuscrits’) uit het
oud archief kwam reeds even ter sprake. In deze reeks vindt men alle inventarissen van
delen van het stadsarchief, waarvan de oudsten al in de vijftiende eeuw zijn opgesteld.
Nog tot in de tweede helft van de twintigste eeuw werden nieuwe toegangen aan de reeks
toegevoegd. Hoewel de reeks zich daarmee eigenlijk buiten het oud archief plaatst, is de
achterliggende gedachte lovenswaardig. Toch is de ontsluiting problematisch. Verschil-
lende ontwikkelingsstadia van dezelfde inventaris kregen namelijk hetzelfde nummer

droom.archivaris.book  Page 7  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



INLEIDING

8

toegekend. Reeks 97, nr. 85 verwijst er bijvoorbeeld naar drie. Allereerst is er de originele
‘Archives de la ville de Gand. Inventaires et classements généraux faits pendant les années
1882-1889 sous la direction de l’archiviste’, die in 1890 werd opgesteld.47 Van deze
inventaris werd later een afschrift gemaakt, dat onder hetzelfde nummer terug te vinden
valt. Van dat afschrift bevindt zich momenteel nog altijd een kopie in de leeszaal van het
stadsarchief. Deze ongelukkige situatie blijkt echter alleen wanneer men in staat is de
inventarissen in het depot zelf te bekijken. Of sommige handgeschreven verbeteringen
en aanvullingen enkel zijn aangebracht in een van de exemplaren, dient bovendien nog
bestudeerd te worden.

Andere archieven in het stadsarchief en elders in Gent werden eveneens op hun
bruikbaarheid onderzocht. Vooral het archief van de Stedelijke Commissie voor Monu-
menten en Stadsgezichten bleek erg interessant, aangezien deze commissie op dezelfde
domeinen als het stadsarchief actief was. Buiten het stadsarchief was het archief van het
STAM de moeite waard. Een dossier, dat de titel ‘Stadsarchief Gent’ draagt, bevat ook
stukken uit de jaren 1930 die eerder archief van het stadsarchief lijken te zijn. Op dat
moment was Henri Nowé zowel stadsarchivaris als conservator van het Bijlokemuseum
(cfr. p. 146-147), wat de vermenging van deze stukken verklaart. Ook de Gentse univer-
siteitsbibliotheek werd bezocht. In de ‘Vliegende Bladen’ werden de stukken onder
‘Archives’, ‘Archives communales’ en ‘Balsaert, A.’ – een personeelslid van het stads-
archief – bekeken. Eveneens belangrijk zijn de kopieën die Jan Frans de Laval maakte
van documenten die waren opgesteld of verzameld door stadssecretaris-archivaris
François Hye-Schoutheer.48 De universiteitsbibliotheek bewaart ook enkele brieven en
andere documenten afkomstig van Victor Vander Haeghen, maar het gaat niet om bijs-
ter veel stukken.49

Belangrijkste personeelsleden van het stadsarchief van Gent (1817-1930)50

I. Stadsarchivarissen
François Jean-Pierre Hye-Schoutheer51

geb. Gent, 2 december 1785
overl. Gent, 29 december 1831

Aangesteld op 28 oktober 1817

Charles Parmentier52

geb. Gent, 2 april 1804
overl. Gent, 5 mei 1838

Aangesteld op 31 december 1831
In dienst getreden op 1 januari 1832

Prudens Van Duyse53

geb. Dendermonde, 17 september 1804
overl. Gent, 13 november 1859

Aangesteld op 28 mei 1838
In dienst getreden op 1 juni 1838

Edmond De Busscher54

geb. Brugge, 18 januari 1805
overl. Gent, 17 januari 1882

Aangesteld op 21 januari 1860
In dienst getreden op 28 januari 1860

Victor Vander Haeghen55

geb. Gent, 26 september 1854
overl. Gent, 3 mei 1916

Aangesteld op 25 maart 1882
In dienst getreden op 6 april 1882

Victor Fris56

geb. Geraardsbergen, 18 februari 1877
overl. Elsene, 24 mei 1925

Aangesteld op 19 maart 1917
In dienst getreden op 1 april 1917
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De persoonlijke archieven van de stadsarchivarissen – voor zover deze al bewaard bleven
– zijn weinig rijk. Het familiearchief van François Hye-Schoutheer wordt bewaard in het
Rijksarchief te Gent, maar lijkt slechts een fractie te omvatten van alle stukken die hij
gevormd moet hebben.62 Van zijn opvolger Charles Parmentier is geen privéarchief
bekend. Dat schreef zijn kleinzoon al in 1900.63 Prudens Van Duyse, de bekende dich-
ter, liet wel archief na. Van de stukken die worden bewaard in de KANTL verscheen in
2012 een inventaris.64 Dit archief en de stukken die elders berusten, lijken vooral zijn
letterkundige verdiensten te belichten, eerder dan zijn archivistische activiteiten.65

Edmond De Busscher liet dan weer weinig sporen na. De Gentse universiteitsbibliotheek
bezit aantekeningen van zijn hand, die bij diverse gelegenheden werden verworven. Het
stadsarchief bevat twee gelijkaardige registers, die de kunsthistorische interesse van de
archivaris tonen. Een ervan werd door Victor Fris aangekocht in 1919 en werd door hem
omschreven als ‘Extraits des comptes communaux de 1600 à 1792 concernant les gratifi-
cations, les dépenses ordinaires et extraordinaires, les fournitures, les aumônes etc. se rap-
portant aux artistes, aux littérateurs et à des personnages célèbres ou fameux’.66 Hoe het
tweede register in het stadsarchief terecht is gekomen, is niet bekend. Het draagt als titel
‘Beaux-arts. Gand. Tableaux’ en omvat kopieën van stukken die De Busscher in 1861 bij

Alphonse Bernhard
geb. Gent, 4 november 1864
overl. Gent, 4 mei 1931

Ad interim aangesteld op 8 juni 1925

Henri Nowé57

geb. Gent, 15 december 1894
overl. Gent, 15 maart 1986

Aangesteld op 13 juli 1925
In dienst getreden op 1 augustus 1925
Op pensioen gesteld op 1 augustus 1957

II. Ere-archivarissen
Liévin Amand Marie De Bast58

geb. Gent, 2 maart 1787
overl. Gent, 10 september 1832

Aangesteld op 7 juli 1832

Auguste Van Lokeren59

geb. Gent, 4 juni 1799
overl. Gent, 9 december 1872

Aangesteld op 3 november 1832

III. Onderarchivarissen en bureeloversten
Charles Parmentier

geb. Gent, 2 april 1804
overl. Gent, 5 mei 1838

Aangesteld op 1 februari 1828
Stadsarchivaris vanaf 1832

Joseph De Moor
geb. Gent, 12 september 1817
overl. Gent, 7 augustus 1886

Aangesteld in januari 1837
Op pensioen gesteld op 22 januari 1883

Alfons Van Werveke60

geb. Gent, 12 augustus 1860
overl. Sint-Denijs-Westrem, 21 oktober 1932

Aangesteld op 23 maart 1903
In dienst getreden op 1 april 1903
Uit functie ontheven op 18 juni 1917

Alphonse Bernhard
geb. Gent, 4 november 1864
overl. Gent, 4 mei 1931

Aangesteld op 25 februari 1924
(ten persoonlijke titel, met terugwer-
kende kracht tot 1 januari 1924)
Op pensioen gesteld op 11 mei 192561

Stadsarchivaris ad interim in 1925
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elkaar zocht in verband met het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, waarvan zich op
dat moment zes panelen in Berlijn bevonden.67 Voor de rest is er geen archief van deze
stadsarchivaris bekend. Het beperkte archief van Vander Haeghen kwam al ter sprake.
Van zijn opvolgers lijken tot slot geen stukken op een toegankelijke manier bewaard te
zijn.

De vraag die ik dankzij het hierboven geschetste bronmateriaal wil beantwoorden, is:
‘Wat was het stadsarchief van Gent?’ Deze vraag kan op verschillende manieren worden
opgevat. Het stadsarchief van Gent zou zich bijvoorbeeld goed lenen voor een onderzoek
naar de symbolische waarde van archief.68 Zo ging in 2012 een doctoraatsonderzoek Ste-
delijke archieven: collectief geheugen, identiteit en zelfbewustzijn. Focus op laatmiddeleeuws
Gent in comparatief perspectief van start.69 Voor recentere periodes zou een gelijkaardige
studie eveneens mogelijk zijn, bijvoorbeeld wat het einde van het ancien régime betreft.
Zoals bekend werden toen de wapenschilden die op de schepenboeken [reeks 330]
geschilderd staan, met verf bedekt om ze te behoeden voor het revolutionaire geweld.70

De invloed van de Franse revolutie op het stadsarchief komt in dit werk niet echt aan
bod. Nochtans bevat het stadsarchief met de verschillende memories van François Hye-
Schoutheer uit de jaren 1810, waarin hij pleitte voor het aanstellen van een stadsarchi-
varis, ook nog interessant materiaal.71 Voortgaande op die geschriften van Hye kan men
zich bovendien afvragen wanneer het stadsarchief van Gent ontstond. Aangezien daar
geen definitief antwoord op te geven valt, blijft die vraag hier buiten beschouwing.72

Enigszins pragmatisch wordt er hier vanuit gegaan dat er van oudsher een ‘stadsarchief’
bestond in het stadhuis van Gent, dat steeds duidelijker werd afgebakend. Eerder dan
een precieze begindatum te zoeken, maakt net dat langzaam proces van vormgeven van
het stadsarchief wél deel uit van dit onderzoek.

Een eerste onderdeel – ‘Een droom van een archief?’ – is namelijk gewijd aan het
uitzicht van het Gentse stadsarchief tussen 1800 en 1930. Deze beschijving valt uiteen in
twee grote stukken. Allereerst worden de reglementering, de huisvesting, het personeels-
kader en de rol van de Archiefcommissie besproken. Vervolgens komt de ordening en de
inventarisering van het oud archief aan bod. Dit zorgt ervoor dat ‘Een droom van een
archief?’ een beschrijving geeft van het uitzicht van het Gentse stadsarchief, net zoals
Kervyn de Volkaersbeke ooit nauwgezet zijn collectie beschreef in Le songe d’un anti-
quaire. Dit uitzicht was het resultaat van wensen en verlangens van de archivaris en zijn
stadsbestuur, getemperd door de realiteit: de beschikbare infrastructuur en de beschik-
bare middelen. Elke stadsarchivaris probeerde het stadsarchief op een eigen manier vorm
te geven. Nooit slaagden deze pogingen volledig, maar wel lieten zij hun sporen na. Ze
begrijpen is daarom van belang, wil men de huidige staat van het Gentse archief vatten.
Het vormt meteen ook een eerste antwoord op de vraag ‘Wat was het stadsarchief van
Gent?’.

Het tweede onderdeel van dit onderzoek – ‘Dromen van archief!’ – volgt de stads-
archivarissen in hun pogingen de verzamelingen van het stadsarchief uit te breiden. Het
resultaat is geenszins even fantastisch als de roman van Kervyn, maar de aanwinsten spre-
ken wel tot de verbeelding. Toch wat bijvoorbeeld archiefstukken van de Gentse
ambachten betreft. De talloze moderne dossiers die het stadsarchief te slikken kreeg, zijn
minder opmerkelijk, maar eveneens belangrijk. Ook deze zullen aan bod komen, want
zij gingen nu eenmaal deel uitmaken van het stadsarchief. Omgekeerd beschikte de
stadsarchivaris en het stadsbestuur over allerlei manieren om delen van het stadsarchief af
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te stoten, zoals vernietiging. Daarom diende bepaald te worden welke archiefstukken
belangrijk waren en welke niet. Kortom, dit onderdeel behandelt de twee belangrijke
stromen – komen en gaan – die het stadsarchief tekenden tussen 1820 en 1920. De
stadsarchivaris kon er zijn eigen visie over het archief mee duidelijk maken, maar ook
anderen werkten mee aan een omschrijving van de instelling. Hun visie is waar de hier
gestelde onderzoeksvraag naar op zoek gaat.

Een kort derde stuk waagt zich ten slotte tot ver in de twintigste eeuw. Vanaf 1932
huisde het stadsarchief in de voormalige Berg van Barmhartigheid, in de Abrahamstraat.
Intussen tien jaar geleden verliet het archief dat gebouw weer. Deze periode van meer
dan zeventig jaar valt buiten het eigenlijke bereik van dit onderzoek. Toch zijn onder
stadsarchivaris Henri Nowé enkele oudere kwesties nog altijd aan de orde. De afwikke-
ling ervan vormt als het ware een natuurlijke afloop voor deze geschiedenis, zodat het
niet ongepast is om ook het werk van Nowé en zijn personeel hier een – weliswaar
beperkte – plaats te geven.

Aan het einde van deze inleiding dienen nog twee opmerkingen te worden gemaakt.
In 1823 werd in Gent de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten
opgericht, die ijverde voor de bescherming van de materiële resten van het Gentse verle-
den, in welke vorm dan ook. De commissie zal regelmatig in dit werk opduiken. Hoewel
ze onophoudelijk streefde naar zorg voor het Gentse erfgoed, zat er in haar benaming
weinig continuïteit. Haar naam veranderde regelmatig, zonder dat dit een gevolg had

In 1888-1890 werden tijdens de Franse tijd de overschilderde blazoenen op de Staten van Goed weer 
blootgelegd (zie noot 70 op p. 15). Het resultaat werd al in 1888 tentoongesteld in de Arsenaalzaal. Of 
de foto bij deze gelegenheid werd genomen, is onduidelijk. De Staten van Goed werden namelijk ook 

later daar uitgestald. (SCMS_FO_6346)
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voor haar werking. Daarom werd ervoor gekozen hier consequent de uiteindelijke bena-
ming te gebruiken.

Verder staan er in dit werk regelmatig toevoegingen tussen vierkante haken, wanneer
bepaalde archiefstukken of -bestanddelen worden aangehaald. Zij verwijzen naar de
reeks uit het oud – en heel soms het modern – archief van de stad, waar het stuk in
kwestie terug te vinden valt. Dit identificatiewerk is geenszins volledig. Er werd ook niet
nagekeken of het stuk er zich werkelijk bevindt. Bijlage VII (p. 223) biedt een lijst van
alle archiefreeksen die op deze manier ter sprake komen. Ik nodig de lezer graag uit om
deze verwijzingen aan te vullen of te verbeteren. Het Gentse stadsarchief kan immers
blijven verbazen.
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H O O F D S T U K 1

Een droom van een archief? 
Het stadsarchief van Gent tussen 1800 en 1930

1.1 ARCHIEFZORG

Archiefzorg is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer.
Toelichting: Deze verantwoordelijkheid betreft in het bijzonder die

voor doeltreffende interne regelingen voor het archiefbeheer en
voor financiële, personele en materiële hulpmiddelen,

waaronder archiefdepots. (ANV, 169)

Toen Edward Van Even op 1 februari 1853 in dienst trad bij het Leuvense stadsbestuur,
was dit als ‘employé chargé plus spécialement du travail des archives’. Pas na enkele jaren
zou hij van de graad van eerste bediende uitgroeien tot hoofd van een eigen afdeling, die
instond voor het stedelijk archief en de schone kunsten.1 Dit betekende echter niet dat er
in Leuven vanaf dan een volwaardige archiefdienst was gevestigd. Na het overlijden van
Van Even op 11 februari 1905 besliste het schepencollege de functie van stadsarchivaris
weer af te schaffen.2 Met een pennenstreek werd de Leuvense archiefdienst opgeheven.

Het trieste lot van het Leuvense stadsarchief kan symbool staan voor de precaire toe-
stand waarin de Belgische stadsarchieven zich in de negentiende eeuw bevonden. Artikel
100 van de Gemeentewet van 1836 wees de archiefzorg dan wel toe aan de schepencolle-
ges en verplichtte hen een inventaris in tweevoud op te stellen van de ‘chartes et autres
documents anciens de la commune’, de nationale overheid had niet voorzien in een
manier om de uitvoering hiervan op te leggen en te controleren.3 Stadsbesturen waren
daardoor vrij in hun handelen. Zij konden personeel de opdracht geven zich over het
stedelijk archief te bekommeren, maar die mensen ook zonder problemen weer elders
plaatsen. Als er al een reglement was dat het werk in het archief regelde, was dit veelal
vaag en verouderd. De organisatie van stedelijke archiefdiensten in de negentiende eeuw
stelde eigenlijk nog niet veel voor.

Toen er daar rond de eeuwwisseling verandering in kwam, was dit het resultaat van
decennialang vallen en opstaan. Successen voor het archief werden afgewisseld met
tegenslagen. De stadsarchieven werden er ingrijpend door getekend. Net daarom is het
interessant om stil te staan bij hun negentiende-eeuwse geschiedenis. Archiefdiensten
ontstonden immers niet uit het niets. Om deze geschiedenis te vatten, lijkt het weinig
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verstandig om gebruik te maken van huidige begrippen en opvattingen. Niettemin heet
dit deel ‘Archiefzorg’ en opende het zelfs met de definitie uit Archiefterminologie voor
Nederland en Vlaanderen, een werkstuk uit 2003. De constante in de wetgeving recht-
vaardigt dit gebruik. Het honderdste artikel van de Gemeentewet van 1836 bepaalde al
dat het schepencollege waakt (‘veille à la garde’) over het archief. In artikel 57 § 4 van het
Gemeentedecreet van 2005 is er sprake van ‘zorg voor het gemeentearchief’, wat dezelfde
betekenis in zich draagt. ‘Archiefzorg’ is dus geen recente uitvinding. Bovendien wordt
deze term hier niet gebruikt als een rigide keurslijf, maar enkel om duidelijkheid te
scheppen. Wat anders een groot chronologisch verhaal zou vormen, kan via de definitie
van ‘archiefzorg’ namelijk worden opgesplitst in enkele te onderscheiden elementen.
Volgens de toelichting bij de definitie omvat archiefzorg het opstellen van doeltreffende
interne regelingen en het voorzien van voldoende financiële, personele en materiële
hulpmiddelen, waaronder archiefdepots. Dit deel behandelt bijgevolg de reglementering,
de huisvesting en het personeel van het Gentse stadsarchief in een lange negentiende
eeuw, die eindigde met het vertrek van het stadsarchief uit het stadhuis in 1931.

Het financiële aspect komt in dit deel niet an sich aan bod. Wanneer de geschiedenis
van de Gentse archiefverzamelingen wordt besproken, zal dit wel worden behandeld.
Momenteel volstaat de vaststelling dat het Gentse stadsbestuur de nodige financiële
inspanningen deed. Jaarlijks werd een toelage voor het stadsarchief voorzien, om de wer-
king ervan te bekostigen.4 Zij was in 1834 op 300 frank vastgelegd en zou later worden
verhoogd, maar ook weer verminderen (cfr. grafiek I in bijlage II, p. 173).5 De stedelijke
Archiefcommissie krijgt hier wel een plaats. In 1860 had de minister van Binnenlandse
Zaken aan de steden de raad gegeven commissies op te zetten met ‘hommes instruits’,
om hun archivarissen bij te staan.6 In Gent werd een dergelijke groep in 1863 bij elkaar
gezocht. De ‘Commission chargé de constater l’état actuel des archives communales, de
signaler les travaux les plus urgents à effectuer et de proposer un personnel suffisant pour
atteindre le plutôt possible le but desiré’ kreeg een erg grote verantwoordelijkheid toege-
kend, die zich aan het einde van de negentiende eeuw zou uitstrekken over alle onderde-
len van de archiefzorg én van het archiefbeheer. Haar belangrijke rol maakt een goed
begrip noodzakelijk. Dat is het doel van de volgende paragrafen: de scène schetsen
waarop de archivaris en zijn personeel zich bewogen.

1.1.1 EEN REGLEMENT VOOR HET ARCHIEF

1 mei 1893 was een heuglijke dag voor het Gentse stadsarchief. Het schepencollege legde
toen een ‘règlement d’ordre intérieur’ vast dat de werking van het archief regelde. Het
eerste artikel bepaalde: ‘L’archiviste dirige, sous l’autorité du Collège des Bourgmestre et
Echevins et sur l’avis de la Commission des Archives, toutes les parties du service. Il a la
surveillance du personnel et la garde du dépôt’.7 Deze twee zinnen maakten van het
stadsarchief een georganiseerde dienst. De stadsarchivaris wist vanaf dan aan welk regime
hij zich moest onderwerpen, terwijl het stadsbestuur als het ware de verplichting aanging
om steeds te voorzien in de aanstelling van een archivaris én hem zelfs personeel toe te
wijzen. De tijd van ad-hocbeslissingen, die zowel door gemeenteraad als schepencollege
waren genomen, leek voorbij. Voorbij was ook de macht van het precedent. Bezoekers
van het archief wisten veelal maar al te goed van welke gunsten eerdere onderzoekers
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hadden kunnen genieten. En wat men aan de ene toestond, kon men moeilijk aan de
andere weigeren. Toch was zelfs dat principe niet heilig geweest, aangezien meermaals
vroegere besluiten over het hoofd werden gezien. Vanaf 1893 zouden de archivaris en
zijn personeel evenwel kunnen terugvallen op het reglement. Hier ging een bochtig par-
cours van wensen en projecten aan vooraf, dat tijdens de Franse tijd aanvatte.

Al in het jaar IV van de Republikeinse kalender (1795-1796) was het stadsbestuur
van Gent overtuigd dat sommige stukken die gevormd waren door de kort tevoren afge-
schafte magistraat, niet zonder belang waren. Toen een rechtbank dat jaar wilde beschik-
ken over het ‘registre aux causes appelé férië in vierschaere’ [reeks 238] en de inventaris
van de Staten van Goed vanaf 1606 [reeks 97], werd een personeelslid van de stad mee-
gestuurd om deze stukken voortdurend onder toezicht te houden. ‘Leur conservation est
de la plus grande consequence,’ oordeelde de stad immers.8 Of dat zo was door hun blij-
vende administratieve bruikbaarheid of door de kennis over het verleden die erin vervat
zou zitten, is niet duidelijk. Die vraag is hier ook niet aan de orde. Wat telt, is dat de stad
haar documenten liefst binnenshuis hield. Ze slaagde er wel niet in dat verlangen hele-
maal waar te maken. Een archiefdiefstal uit 1814 werd in de doofpot gestoken, om het
stadsbestuur gezichtsverlies te besparen.9 François Hye-Schoutheer, de latere stadsarchi-
varis, merkte in 1816 op dat aan het einde van de achttiende eeuw alle stadspapieren ‘à la
merci du premier venu’ waren. Zelf hield hij daarom oud-raadspensionaris Charles-
Louis Diericx, auteur van geschiedkundige Mémoires over Gent, in de gaten.10 Het wan-
trouwen van Hye was gegrond. In 1819 bezorgde Diericx negen archiefstukken terug
aan de stad, die hij in 1790 had meegenomen uit het stadhuis.11 In 1823 werden, na het
overlijden van Diericx, nog achttien andere stukken terugbezorgd aan het stadsarchief.
Met het ‘swarten boek’ [reeks 93] en enkele stadsrekeningen [reeks 400] zaten hieronder
enkele werkelijk belangrijke stukken.12

Enkele jaren later werd de stedelijke archiefzorg voor een eerste maal op stevigere
leest geschoeid. De Gentse overheid kon vanaf 1829 beschikken over een duidelijke wet-
tekst ter zake. Die wetgeving was een van de realisaties van de geschiedenispolitiek die in
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd gevoerd. Drie jaar eerder, op 23 decem-
ber 1826, had Willem I een Koninklijk Besluit ondertekend dat een prijsvraag uit-
schreef, met als opgave het vormgeven van een nieuwe geschiedenis van zijn koninkrijk.
Aan de winnaar zou de titel van ‘Geschiedschrijver des Rijks’ worden toegekend.13 Vol-
gens het vijfde artikel van dit besluit dienden overheids- en ambachtsarchieven ‘onver-
wijld’ geïnventariseerd te worden.14 Om te bepalen welk archiefmateriaal er overal
bewaard werd en hoeveel werk de ontsluiting daarvan nog zou vragen, stelde Louis van
Gobbelschroy, de minister van Binnenlandse Zaken, in mei 1827 aan alle gouverneurs
zes vragen met betrekking tot de inhoud en het beheer van de provinciale, stedelijke en
andere archieven in hun ambtsgebied.15 In Oost-Vlaanderen stuurde de gouverneur deze
vragenlijst onder meer door naar het Gentse stadsbestuur, dat ze op 25 juni ontving. Op
8 augustus maakte de stad haar antwoorden aan de gouverneur over, waarbij de toestand
van het archief erg gunstig werd voorgesteld. Het grootste gebrek was de afwezigheid van
een inventaris voor heel het archief, maar het opstellen van een dergelijke toegang zou
weldra kunnen aanvatten.16

Uit de antwoorden die van Gobbelschroy ontving, bleek dat veel archieven wel
behoorlijk bewaard werden, maar dat ze in de ogen van hun beheerders maar van weinig
nut waren voor historisch onderzoek.17 Om deze lusteloze houding bij te sturen, werd in
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1828 substituut-rijksarchivaris J.C. de Jonge op inspectie gestuurd naar de archieven in
Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen (zie p. 40), terwijl zijn collega Louis-Prosper
Gachard de toestand in Henegouwen, Luik en Namen moest onderzoeken.18 Vervolgens
achtte de minister het al aangeraden om de toegang van onderzoekers tot al deze archie-
ven te verzekeren. Op 4 augustus 1829 vaardigde hij daarover een Ministerieel Regle-
ment uit. ‘Aan alle bij hen bekende en vertrouwde personen, die in het algemeen belang,
geschiedkundige nasporingen wenschen te doen’ mochten archivarissen nopens het eer-
ste artikel het gebruik van de door hen beheerde stukken toestaan.19 Een conclusie van
de zoektocht naar een ‘Geschiedschrijver des Rijks’ – die overigens strandde op de vraag
of het mogelijk was een geschiedenis te schrijven voor de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden tezamen – was namelijk dat er eerst en vooral werk moest worden gemaakt
van het verzamelen en onderzoeken van bronnen.20 Dit Ministerieel Reglement creëerde
daar een wettelijk kader voor.

Op 8 september 1829 stuurde de Oost-Vlaamse gouverneur het nieuwe reglement
naar alle gemeenten. Zijn collega’s deden ongetwijfeld hetzelfde. Tot een grote omwen-
teling in de archiefwereld leidde dat echter niet. De Belgische revolutie zorgde er waar-
schijnlijk voor dat besturen de vergaande beschikkingen zonder meer opzij konden
schuiven.21 Slechts op enkele plaatsen werden ze enigszins ten uitvoer gebracht, zoals in
Brugge, waar Jules Van Praet in 1830 werd benoemd tot stadsarchivaris. Het jaar erop
verliet hij echter de stad, om in Brussel een politieke carrière uit te bouwen.22 Stadsarchi-
varis Charles Parmentier zorgde ervoor dat Gent ook een van de uitzonderingen was. Op
16 januari 1832 maakte hij een gelijkvormig afschrift van het reglement in een schrijf-
boek. Eronder schreef hij: ‘De ondergeteekenden verklaeren zich aen het bovenstaende
Reglement en speciaal aan art[ikel] 7. van het zelve te onderwerpen.’ Daarop volgen
zeven handtekeningen, waaronder die van L.A. Warnkoenig, Philip Blommaert en
Pierre-Albert Lenz.23 Dit lijkt de vroegste vorm van bezoekersregistratie in het Gentse
stadsarchief te zijn. Even embryonaal was de poging van Parmentier de volgende pagina’s
van het cahier te gebruiken als ‘Register ten dienste der archieven der stad Gent geopend
in uitwerking van het reglement op den toegang tot gemeente handvesten de dato 4
augustus 1829, waer van het artikel zes luidt als volgt: ‘Ieder stuk het welk buiten het
lokaal ten gebruike gegeven wordt, zal te voren moeten worden ingeschreven met den
datum der afgifte, op het hier onder bij art[ikel] 8 vermeld register […]’’. Verder dan
deze breedvoerige titel kwam Parmentier niet. Deze aanzet tot de formalisering van het
uitlenen van archiefstukken bleek niet levensvatbaar.

De jaren na 1832 voelde de archivaris niet de nood zijn handelen verder te reglemen-
teren. De praktijk eerder dan regelneverij was blijkbaar belangrijk. Dat bleef ook zo
nadat Prudens Van Duyse de in 1838 overleden Parmentier opvolgde.24 Met de
Gemeentewet van 30 maart 1836 was er intussen wel een nieuwe – maar heel algemeen
geformuleerde – regel opgelegd:

Art[icle] 100. Le Collège des Bourgmestre et Echevins veille à la garde des
archives, des titres et des registres de l’état civil; il en dresse les inventaires
en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la
commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.25

Dankzij het werk van Parmentier beschikte Gent al over de ‘inventaires en double expé-
dition’. In 1835 was er reeds een Notice sur le dépôt des archives de Gand verschenen, die
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als inventaris kon gelden. Toen de gouverneur in maart 1842 bij alle gemeentebesturen
de dubbels opvroeg om in het Algemeen Rijksarchief een verzameling aan te leggen van
inventarissen van alle Belgische gemeentearchieven, kon de Gentse bijdrage al binnen de
drie maanden worden geleverd. De Notice werd enkel aangevuld met een lijst van stuk-
ken die sinds 1835 door het archief waren verworven.26 Een dergelijk werkstuk stemde
de gouverneur en de overheid in Brussel ongetwijfeld tevreden.27 Het schepencollege
leek het daarom niet nodig te vinden zich al te veel te bemoeien met de archivaris in zijn
depot.

De Gentse ‘staat van genade’ duurde tot 1844. Een brief van het stadsbestuur van
Mechelen maakte toen een einde aan de vrijwel ongereglementeerde periode. In die stad
was een commissie de taken aan het omschrijven die een nieuw aan te stellen archivaris-
bibliothecaris zou moeten vervullen. Ter inspiratie werd geïnformeerd naar de elders
heersende bepalingen.28 De brief uit Mechelen zorgde in Gent voor enig ongemak. Op
het stadssecretariaat wist men niet wat aan te vangen met die vraag naar een archiefregle-
ment. In de kantlijn van de brief opperde iemand te informeren bij Van Duyse zelf.29

Het was dus de archivaris die moest laten weten of hij zich aan bepaalde verplichtingen
onderwierp. Dat was een belangrijke vraag. Zou de archivaris erin slagen aan te tonen
dat zijn positie onlosmakelijk verbonden was met het bestuur van een stad? Of zou de
archivaris moeten toegeven dat zijn functie als het ware slechts ten persoonlijke titel was,
ingevuld door iemand die zich om geen enkele verordening dient te bekommeren? Zou
Gent de weg inslaan naar een gereglementeerde archiefdienst of zouden ad-hocbesluiten
de norm blijven?

Het antwoord van het Gentse bestuur aan de collega’s in Mechelen betekende uitein-
delijk een keuze voor de weg naar een reglement. Wie de verlossende woorden opstelde,
is onbekend. Ze waren in ieder geval opmerkelijk: ‘Le réglement suivi pour les archives
de notre Ville est celui du 4 août 1829 et qui doit être suivi dans tout le Royaume
attendu qu’il émane du Département de l’Intérieur.’30 Niet alleen Gent, maar zelfs heel
België bleek zowaar een reglement te hebben! De kans lijkt groot dat dit meesterlijk ant-
woord uit het stadsarchief kwam. Daar voegden Van Duyse en onderarchivaris Joseph
De Moor immers daad bij het woord en werd het Ministerieel Reglement van 1829
plotsklaps nauwgezet nagevolgd.

In juli 1844 werd Parmentiers schrijfboek weer tevoorschijn gehaald. Zijn ‘Register
ten dienste der archieven der stad Gent’ werd eindelijk gestart. Eerst schreef Van Duyse
er nog het vierde en vijfde artikel van het Ministerieel Reglement bij, om te benadrukken
dat een stuk slechts aan het archief mocht worden ontleend mits bijzondere toelating en
dat het document voorzien diende te zijn van de stempel van het archiefdepot. Met deze
aanvulling was het schrift klaar voor gebruik. Van 10 juli 1844 tot 22 oktober 1852 wer-
den de uitgeleende stukken erin opgetekend. Alles in het archiefdepot kwam kennelijk in
aanmerking voor leen, van vijftiende-eeuwse stadsrekeningen tot een dossier ‘université
1814 à 1831’. Zowel particulieren als stadsambtenaren namen archief, manuscripten of
boeken mee. Onderarchivaris De Moor hield in de gaten of alles vervolgens terug in het
archief belandde.31 Deze taak bleef hij de rest van zijn carrière in het stadsarchief vervul-
len. Een ander ‘Registre des documents remis ou envoyés en communication’ werd door
De Moor bijgehouden van 4 januari 1864 tot 13 mei 1880.32 Het Gentse archief onder-
hield duidelijk een erg vrije uitleenpolitiek. Dit weliswaar in lijn met de bepalingen van
het Reglement van 1829. Niet alleen het vierde, maar ook het vijfde artikel werd name-
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lijk nageleefd. Het archief lijkt al langer beschikt te hebben over een stempel, maar kocht
zeker in 1862 voor 8,75 frank ‘un coin ou timbre sec’ aan, ‘servant à marquer les pièces
sortant du dépôt’.33 Drie jaar later werden dan weer tweehonderd ‘étiquettes gommés’
aangeschaft, ‘pour être appliquées sur les registres sortant du dépôt’, waarvan de voorraad
nog in 1880 werd aangevuld.34

Als het vierde artikel van het Ministerieel Reglement – waarin de toelating stukken
uit te lenen vervat zit – zo ruim werd opgevat, terwijl het vijfde en zesde artikel – die de
modaliteiten van die bruikleen regelden – zeker in de tweede helft van de jaren 1840 zo
stipt werden toegepast, verbaast het niet dat Van Duyse ook oog had voor andere bepa-
lingen. Vooral het negende artikel trok zijn aandacht:

De stukken welke niet geschikt zijn om licht over de geschiedenis te versprei-
den, doch welker inhoud enkel van belang kan zijn voor eenigen tak van
administratie of wel voor bijzondere personen, worden niet anders ten
gebruike gegeven dan aan hen die kunnen bewijzen daartoe gerechtigd te
zijn.35

Voor Van Duyse was de teneur hiervan duidelijk, zoals hij uiteenzette in een brief aan
zijn stadsbestuur:

On voit que les archives à communiquer au public se divisent en historiques
et non historiques: les premières comprennent les chartres, les anciens
comptes de la ville, nos cartulaires et nos 47 registres, etc.; aux autres se rap-
portent les actes des échevins de la Keure et des Parchons, qui se rattachent
presqu’exclusivement à des intérêts de famille, et complètent ou confirment
les actes de notre état civil.
Les recherches faites dans ces deux dernières sources, dans un tout autre but
qu’un intérêt général et historique, me paraissent devoir être qualifiées de
non historiques, et être regies par l’article ci-dessus.
Je vous prie par consequent, Messieurs, d’être autorisé à refuser la commu-
nication, devenu permanente, à toute personne n’ayant pas fait conster de
ses droits à faire recherche determinée dans les actes des échevins de la Keure
ou des Parchons.36

Stukken zoals de Staten van Goed van de schepenen van Gedeele [reeks 330] omschreef
Gachard later ook als ‘à peu près indifférentes pour l’histoire’.37 Ze werden vooral als een
aanvulling op de gegevens van de burgerlijke stand beschouwd.38 Erfenisjagers hoopten
daarin dan ook de noodzakelijke gegevens te vinden om hun wankele genealogieën te
ondersteunen, die moesten aantonen dat ze wel degelijk recht hadden op een erfenis.
Dergelijk werk dient inderdaad niet ‘om licht over de geschiedenis te verspreiden’! De
zoektochten aan de hand van onvolledige of verkeerde informatie zorgden daarenboven
voor veel tijdverlies bij het personeel van het archief. Van Duyse wilde daarom aan zulke
opzoekingen een einde stellen, geruggesteund door het Ministerieel Reglement uit 1829.
Het stadsbestuur sloot zich echter niet bij hem aan. In 1849 kende een tweede poging
tot reglementering, waarbij de archivaris voorstelde opzoekingen slechts tegen betaling te
verrichten, evenmin resultaat.39

Tegen het einde van de jaren 1840 was de archivaris op een muur van onwil gesto-
ten. Zijn stadsbestuur volgde hem niet in zijn poging om enig reglement op te stellen
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voor het archief; een streven dat mogelijk in gang was gezet door de vraag uit Mechelen.
Niettemin werden door de stad wel andere initiatieven genomen. Zij hadden niet
zozeer betrekking op de toegang tot het archief, maar wel op het handelen van de archi-
varis. Aan het einde van 1849 had Van Duyse om een loonsverhoging gevraagd, die
hem werd toegekend door de gemeenteraad in zijn zitting van 23 maart 1850. Welis-
waar kreeg hij tezelfdertijd de opdracht meer aandacht te besteden aan het modern
archief. Zijn voortgang in het ontsluiten moest blijken uit trimestriële rapporten, die
deels zouden worden opgenomen in het stedelijk jaarverslag. Ook moest de archivaris
ervoor zorgen dat het archief op dezelfde uren als de andere burelen in het stadhuis
toegankelijk was.40 Het probleem dat Van Duyse had met de ‘niet-historische’ opzoe-
kingen was daarmee natuurlijk niet van de baan. De archivaris en zijn adjunct probeer-
den dan maar zo goed als mogelijk gebruik te maken van het negende artikel van het
Reglement van 1829.

Pas vanaf 1860 leek het stadsbestuur verandering te willen brengen in de archiefre-
glementering. Aanleiding was, net als bijvoorbeeld in Mechelen in 1844, de aanstelling
van een nieuwe archivaris. Op 19 juni 1860 verstuurde stadsarchivaris Edmond De Bus-
scher, toen nog geen vijf maanden in dienst, een brief naar zijn collega’s in Brussel, Ber-
gen, Doornik, Antwerpen en Luik. Hij deelde hun mee dat zijn werkgever het plan had
opgevat ‘un nouveau règlement pour le service des archives communales de Gand’ uit te
werken. Dit moest blijkbaar vooral de uitlening van archiefstukken regelen. De Busscher
vroeg immers specifiek naar de regels die zijn collega’s toepasten bij het uitlenen ‘soit par
des particuliers, soit par des littérateurs’.41 Dit rondschrijven bleek uiteindelijk nutteloos
te zijn. Het college hield niet aan zijn voornemen, dat daardoor geen enkel gevolg kende.

Na meer dan vijftig jaar kwam er eindelijk sleet op de oude Nederlandse beschikking.
De nieuwe stadsarchivaris Victor Vander Haeghen zette in de jaren 1880 een ander
regime op poten. De opvolger van het Reglement van 1829 was echter van een andere
orde. Was het eerste werkelijk een dwingende bepaling geweest – waarvan de naleving
weliswaar op generlei wijze werd gecontroleerd, zodat de archivaris nog zelf kon kiezen
of hij het wenste na te leven of niet – dan was de nieuwe keuze volledig vrijwillig. Vander
Haeghen onderwierp zich namelijk aan het reglement voor het Rijksarchief van 27
februari 1878.42 De organisatie van dat nationale archief werd regelmatig bijgestuurd.
Bij de laatste aanpassing van het personeelskader en de algemene beschikkingen met
betrekking tot de instelling, werd ook een huishoudelijk reglement uitgevaardigd, dat
zowel op de interne werking als op de toegang tot het archief betrekking had. Deze bepa-
lingen waren natuurlijk alleen van kracht in het Rijksarchief. Toch verkoos Vander
Haeghen ze ook in Gent na te volgen.

De keuze voor het Rijksarchiefreglement betekende dat het Gentse stadsarchief zich
eigentijdser wilde oriënteren en open stond voor modernisering. Dit zorgde er echter
ook voor dat Gent vooralsnog niet zou kunnen beschikken over een reglement dat was
aangepast aan de eigen werking. Niet de volledige dienst werd geregeld door het regle-
ment. Aangezien het Rijksarchief nauwelijks modern archief in zijn depots had, waren
daar geen regels over opgesteld.43 Het Gentse stadsarchief had daarentegen wel nood aan
dergelijke bepalingen, vooral omdat de administratie regelmatig gebruik wilde maken
van stukken die al waren overgedragen aan het archief. In 1892 kloeg de stadsarchivaris
bijvoorbeeld over hoe enkele stukken over de ‘Kortedagsteege’ uit reeks 535 van het oud
archief waren gehaald, om deel uit te maken van een eigentijds dossier. ‘Chose regret-
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table,’ vond Vander Haeghen dat. Bovendien wist hij maar een deel van de documenten
terug te krijgen.44 Wat er daarna met de rest gebeurde, is onbekend.

Het gebrek aan reglementering werd gevoeld, maar resulteerde alsnog niet in een
eigen archiefreglement. Op pragmatische wijze werden de regels uit het Rijksarchief toe-
gepast. Zo verbood artikel 45 het uitlenen van ‘les chartes, les cartulaires, les recueils de
pièces originales et autres documents précieux par leur rareté ou leur importance’, terwijl
voor andere stukken schriftelijke toelating van de minister van Binnenlandse Zaken ver-
eist was.45 In Gent klonk het daarom in 1890 dat het schepencollege ‘en principe’ vijan-
dig stond tegenover elke verplaatsing van stukken uit het archief.46 Dit principe werd
drie jaar later ook werkelijk in een reglement opgenomen.

In haar zitting van 21 april 1890 besprak de Archiefcommissie een ontwerp van een
‘règlement d’ordre intérieur’ voor het stadsarchief.47 Aanleiding waren mogelijk de groei-
ende geruchten over een nakende verhuizing van het archief (cfr. infra). Dat zou kunnen
verklaren waarom plots de noodzaak werd gevoeld de hele werking van het stadsarchief
in een reglement vast te leggen. Een eerste hoofdstuk van het ontwerp omschreef de
dienst en haar taken, een tweede bevatte bepalingen over de inzage van stukken uit het
oud archief, terwijl het modern archief – met stukken vanaf 1796 – in het derde hoofd-
stuk aan bod kwam. Tot slot omvatte het vierde hoofdstuk een artikel over de biblio-
theek. Bij het opstellen van dit ontwerp was het reglement van het Rijksarchief duidelijk
nog eens grondig gelezen, want 29 van de 37 artikels waren ontleend aan deze in voege
in die instelling, zij het in een getemperde vorm. Veel verplichtingen werden niet overge-
nomen. Aan het uitlenen van stukken werd zelfs helemaal geen aandacht besteed. Het
ontwerp verbood dit dus niet, maar stond het ook niet expliciet toe.

In het ontwerp was vooral het derde hoofdstuk opmerkelijk. De artikels over het
modern archief waren niet ontleend aan het Rijksarchief. Of ze van Gentse makelij
waren of van elders werden overgenomen, kon niet worden achterhaald.48 Ze zouden
het in ieder geval mogelijk maken orde op zaken te stellen. Nog in april 1890 werd het
ontwerp van de Archiefcommissie opgestuurd naar het schepencollege, dat daarop tot
het voorjaar van 1893 wachtte om het nader te bekijken.49 Het reglement dat het sche-
pencollege daarna goedkeurde, bevatte enkele kleine wijzingen. De belangrijkste
vormde de toevoeging van een regel: ‘Aucun document ne peut être prêté au dehors,
même à l’archiviste, sans un autorisation du collège.’ Deze bepaling was een versoepe-
ling tegenover het standpunt dat het college drie jaar eerder had aangehangen en een
vereenvoudiging van alle regeltjes die het Ministerieel Reglement van 1829 had opge-
legd. Die oude Nederlandse verordening had nu eindelijk een volwaardige opvolger
gekregen.

Nadat het nieuwe archiefreglement op 1 mei 1893 door het college was goedge-
keurd, werd het als kleine brochure gedrukt.50 Deze publicatie was eentalig Frans, hoe-
wel in het Gemeenteblad ook een Nederlandstalige vertaling was verschenen.51 Die versie
raakte echter in de vergetelheid. Op 1 mei 1917 stelde daarom stadsarchivaris Victor
Fris, toen welgeteld een maand in dienst, een volledig nieuwe Nederlandstalige vertaling
op.52 Deze vernederlandsing kwam in een turbulente periode, aangezien de Duitse Fla-
menpolitik toen hoogtij vierde.53 Henri Pirenne en Paul Fredericq, twee van Fris’ geliefde
leermeesters, waren door de bezetter intussen naar Duitsland gebannen.54 De archivaris
koesterde weinig sympathie voor het activisme. Toen op 30 maart 1918 de Duitser
Franz Künzer burgemeester van Gent werd met een activistisch college rondom hem,
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overwoog de archivaris eerst nog ontslag te nemen, maar koos er vervolgens toch voor
om op post te blijven.55 Hij maakte daarop handig gebruik van zijn positie om samen
met waarnemend stadssecretaris Alfons Deuninck ervoor te zorgen dat alle compromitte-
rende stukken onvindbaar werden voor het nieuwe stadsbestuur.56 De politieke situatie
vormt dus geen toereikende verklaring voor het vertaalwerk van Fris.

Het verlangen om orde op zaken te stellen in het archief lijkt de voornaamste drijf-
veer van de archivaris te zijn geweest. Fris kon in zijn vertaling immers kleine wijzigingen
doorvoeren en eigen accenten leggen. De belangrijkste verboden plaatste hij in cursief.
De openingsuren van de leeszaal werden aangepast. De voornaamste wijzing werd even-
wel aangebracht in het tweede artikel, dat in Fris’ versie stelde dat de onderbureeloverste
de archivaris eventueel zou vervangen, mocht dat nodig zijn. Voordien luidde het enkel
dat ‘de hoogste bediende’ die rol kon vervullen, ‘le plus élevé en grade’ in het Frans. Fris
probeerde kennelijk via het reglement vast te leggen dat het personeel van het archief
altijd een onderbureeloverste zou omvatten. Zo zou zijn eigen positie en zichtbaarheid in
de administratie verbeteren (cfr. infra).

De vertaling van het reglement door Fris is ook wel symptomatisch voor het geheu-
genverlies dat leek te bestaan met betrekking tot het stadsarchief en zijn reglement. De
nieuwe bepalingen waren weliswaar van eigen makelij, hun uitvoering gebeurde minder
gestroomlijnd dan voorheen het geval was geweest. Terwijl in januari 1895 het regle-
ment zogezegd niet toeliet ‘les pièces manuscrites’ buiten het archief in lezing te geven,
kon de stadsarchivaris enkele maanden later zonder problemen de cartularia uit de zoge-
naamde ‘47 registers’ [reeks 93], absolute topstukken uit het depot, mee naar huis
nemen. De enige voorwaarde was dat hij ze maar een per keer uitleende.57 In 1897 ver-
kondigde het college dan weer ‘qu’il n’y pas de précédent qu’on ait laissé emporter à
domicile par qui que ce soit des pièces de nos archives’.58 Nog frappanter is dat zowel in
1904 als in 1926 de beslissing werd genomen het oudste deel van het modern archief vrij
toegankelijk te maken voor onderzoekers. Op 28 oktober 1904 besliste het schepencol-
lege om alle stukken tot 1830 vrij toegankelijk te maken.59 Toen Fris zijn vertaling
opstelde, was dit besluit duidelijk al weer vergeten. Pas in 1926 werd weer een beslissing
door het college hierover genomen. Wat toegankelijk werd, waren de stukken van 1796
tot … 1814!60

Niettemin maakte het huishoudelijk reglement van 1893 het Gentse stadsarchief
klaar voor de toekomst. Eindelijk was de volledige werking van de dienst geregeld.
Bezoekers van het archief moesten niet langer op de welwillendheid van het stadsbestuur
of op de medewerking van de archivaris rekenen om bepaalde gunsten te verkrijgen. Er
was immers een reglement dat bepaalde wat kon en wat absoluut verboden was. Het
reglement vormde het sluitstuk op alle eerdere pogingen tot reglementering. De aanzet
daartoe was vrijwel steeds uit het stadsarchief gekomen. De archivaris diende grotendeels
zelf te bepalen aan welke bepalingen hij zich wilde onderwerpen. Vervolgens moest hij
proberen deze regels door zijn stadsbestuur te laten onderschrijven. Aan het einde van de
negentiende eeuw was dit eindelijk gelukt, zodat het stadsarchief klaar was voor de
nieuwe eeuw. Toen in 1926 de parochieregisters van vóór 1796 van de burgerlijke stand
naar het archief werden overgebracht, moesten enkel drie artikels worden toegevoegd aan
het reglement van 1893.61 Dat was een bevestiging van de kwaliteit van het werk dat
eerder was geleverd. Nog tot het einde van de twintigste eeuw dienden er slechts kleine
aanpassingen aan het reglement te gebeuren.62 Vanaf 1890 had het stadsarchief definitief
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vorm gekregen als moderne, georganiseerde stedelijke dienst. Was dat ook het geval op
andere vlakken?

1.1.2 EEN LOKAAL VOOR HET ARCHIEF

Toen het stadsarchief in 2005 van de Berg van Barmhartigheid in de Abrahamstraat naar
de Zwarte Doos in Gentbrugge verhuisde, betekende dit dat de hoognodige vernieuwing
in de archiefinfrastructuur eindelijk plaatsgreep.63 Hoewel de keuze voor een locatie bui-
ten het stadscentrum volgens de toenmalige stadsarchivaris een ‘goed signaal’ was, aange-
zien zo de aandacht werd gevestigd op de gordel rond Gent, droeg de verhuizing die in
1931 had plaatsgehad, een grotere symbolische betekenis in zich.64 Toen was het stads-
archief vanuit het stadhuis verhuisd naar de Abrahamstraat. De tijd dat het archief ver-
spreid over ontelbare, nauwelijks aangepaste lokalen in het stadhuis lag, was daarmee
definitief voorbij. In de Berg van Barmhartigheid vormde het stadsarchief zich om tot
een ‘Geschied- en oudheidkundige dienst’. Nadat het Gentse stadsbestuur decennialang
halfslachtige beslissingen had genomen met betrekking tot de huisvesting van zijn
archief, werd toen eindelijk een beslissende stap voorwaarts gezet. Sporen van de vroe-
gere toestand bleven evenwel zichtbaar.

Wie de geschiedenis van de Gentse archieflokalen in de negentiende eeuw wil ken-
nen, moet ook naar de eeuw ervoor kijken. In de achttiende eeuw werd immers de basis
gelegd voor de organisatie die tot ver in de negentiende eeuw werd aangehouden. ‘On
s’écarte le moins possible de cet arrangement après que l’on eut institué un Maire comme
premier Magistrat de la Commune [meerbepaald in 1794]; car on eut soin de ne pas
confrondre ces dépôts, et on ne les mit pas non plus sous la garde d’un archiviste à titre
d’office,’ schreef voormalig raadspensionaris Charles-Louis Diericx in 1814.65 Jammer
genoeg wijdde Diericx maar zes pagina’s aan de toenmalige inrichting van de archief-
bewaarplaatsen, waarbij hij niet uitblinkt in duidelijkheid. Uit een andere bron blijkt dat
het stadhuis zes archiefdepots omvatte. Zoveel telde ‘commissaire-inspecteur des archives
du Gouvernement’ Dupré er toch, toen hij in 1812 in Gent passeerde, op zoek naar
archiefstukken voor het Keizerlijk Archief van Napoleon.66 Verder lagen de bovenste
verdiepingen van het stadhuis vol met ongeordende archiefstukken.67 Oud en modern
archief was door het stadhuis verspreid.

Deze verspreide depots waren geen recente uitvinding. Zij waren natuurlijk gegroeid,
want elk deel van de administratie bewaarde zelf de stukken die het nodig had. Dit
zorgde voor een weinig overzichtelijke situatie, die in een volgende paragraaf verder
wordt behandeld. De nieuwe magistraat, op Franse revolutionaire leest geschoeid, lijkt
zich in de jaren 1790 maar weinig bekommerd te hebben om de lokalen vol ancien-
régimestukken. De jonge administratie had bovendien nog niet veel ruimte nodig, zodat
ze de oude depots grotendeels onaangeroerd kon laten. Het was wachten tot september
1817, toen het stadsbestuur naar Nederlands model werd aangepast, alvorens het tot
werkelijke veranderingen zou komen.68 Gemeenten kregen in 1818 de opdracht schoon
schip te maken, door de archieven van de voorbije regimes veilig op te bergen.69 Deze
impulsen lieten zich ook in Gent voelen. In 1817 kreeg pasbenoemd stadssecretaris
François Hye-Schoutheer het archiefbeheer toegewezen.70 Aangezien al op 9 november
1819 de aanbesteding werd uitgevaardigd ‘tot het maeken van dry nieuwe zaelen voor
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stads-archiven’, lijkt het dat Hye zijn nieuwe opdracht ter harte nam. De bouwplannen
waren een beslissende stap voorwaarts voor het Gentse stadsarchief. De diverse depots
met oud archief zouden worden samengebracht, terwijl er ook plaats werd voorzien voor
het stedelijk archief dat werd gevormd na 1796.71 Hiermee was de basis gelegd voor de
organisatie van de Gentse archiefdepots tot 1891.

De inrichting van het stadsarchief beperkte zich tot deze drie depots. Er was geen
leeszaal, zelfs geen kantoor voor de archivaris. Hye had als secretaris namelijk elders een
bureau. Anders was dat voor Charles Parmentier, die vanaf 1832 enkel als archivaris
werkzaam was op het stadhuis. Hij moest zich zien te behelpen. Zijn werktafel stond
zowaar in een gang die ook dienst deed als wachtzaal voor de arbeidsrechtbank! Op 13
juli 1833 schreef de archivaris, geruggesteund door ere-archivaris Auguste Van Lokeren,
een brief naar zijn werkgever om deze toestand aan te klagen (zie bijlage I, p. 171-172).72

De zoektocht die Parmentier had gehouden in het stadhuis naar stukken die volgens
hem in het stadsarchief thuishoorden, was immers bijna afgerond. Daarna diende het
inventariseren te beginnen.73 Voor het nauwgezet onderzoek van archiefstukken had de
archivaris wel een kabinet nodig, zo schreef hij in zijn brief aan het stadsbestuur. Meteen
uitte Parmentier ook het verlangen om van dat kabinet niet alleen een persoonlijk studie-
vertrek te maken, maar ook een publieke ruimte, waar geïnteresseerden stukken zouden
kunnen bekijken. Parmentier was niet de enige archivaris die zijn archief wenste te
tonen. Bijvoorbeeld in Antwerpen wachtte stadsarchivaris Pieter Génard in 1872 vol
ongeduld op een ‘glazen molen’ die moest dienen om de kostbaarste stukken tentoon te
stellen.74 Dit verlangen kon zelfs leiden tot een nauwe samenwerking tussen stedelijke
archieven en oudheidkundige musea, zoals in het tweede deel van dit werk nog zal blij-
ken. De brief werpt tot slot ook een licht op Parmentiers poging tot reglementering, die
voorheen al ter sprake kwam. Bij gebrek aan leeszaal moest de archivaris toestaan dat
geïnteresseerden archiefstukken uitleenden. Parmentier probeerde door het opstarten
van een register van uitgeleende stukken (cfr. p. 20) waarschijnlijk het beste van deze
penibele situatie te maken. Dat het nooit kwam tot uitvoering van zijn voornemens, is
dan weer mogelijk te danken aan het vervullen van zijn wens naar een eigen bureau.

Het stadsbestuur had oor voor de smeekbeden van de archivarissen. Een eerste stap
werd gezet op 5 oktober 1833, toen het college besliste 100 frank uit te trekken voor
‘frais de bureau indispensables pour les Archives’, zoals de aankoop van papier en inkt.75

In 1834 kon de archivaris vervolgens beschikken over 300 frank om het ‘bureau des
archives’ te bemeubelen.76 Verdere gegevens over de huisvesting van het archief zijn
schaars. Het oudste overzicht van alle ruimten die het stadsarchief ter beschiking had,
werd pas in 1850 opgesteld.77 Op de gemeenteraadszitting van 23 maart 1850 had Van
Duyse namelijk niet enkel een loonsverhoging gekregen, met bijhorende verplichtingen
(cfr. p. 23), maar waren Auguste Van Lokeren en Jules de Saint-Genois belast met het
opstellen van een rapport over de actuele toestand van het stadsarchief. Terwijl de Notice
die Van Lokeren vijftien jaar eerder met Parmentier had uitgegeven slechts de inhoud
van het oud archief summier behandelde, werd in 1850 het uitzicht van het hele Gentse
stadsarchief weergegeven.

De drie zalen die in 1819-1821 waren ingericht, hadden alle drie een duidelijke
bestemming gekregen. Twee ervan werden gebruikt voor het bewaren van oud archief,
terwijl de derde ‘papiers et registres de l’administration moderne’ diende te bevatten. De
archivaris verwachtte dat alle archiefstukken na een intensieve ordeningscampagne in
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deze depots een definitieve plaats zouden kunnen vinden. Het vooruitzicht op een afge-
werkt klassement bleek echter een onvervulbaar verlangen te zijn. Al in het jaarverslag
van 8 oktober 1842 kloeg Van Duyse dat bij gebrek aan een geschikt lokaal het modern
archief niet aan een ‘classification parfaite et définitive’ kon worden onderworpen.78 In
1850 lag er bovendien een grote hoop oud archief in de zaal die bestemd was voor het
modern archief, zodat er daar plaatsgebrek heerste.79 Pas in 1859, dus kort voor zijn
overlijden, slaagde archivaris Van Duyse erin zijn opvattingen over de verdeling van de
archiefdepots los te laten. De vaak geraadpleegde stadsrekeningen werden toen onderge-
bracht in het depot dat het dichtst bij de leeszaal lag.80 De archivaris moest inderdaad erg
pragmatisch leren zijn in zijn depotbeheer. De geboden ruimte was immers haast altijd
ontoereikend. Toch kan ook de vraag worden gesteld of plaatsgebrek uiteindelijk geen
handig excuus was voor de archivaris om het klasseren van het modern archief van zich af
te kunnen schuiven. Het stadsbestuur leek hem toch van enige laksheid daaromtrent te
verdenken. In 1850 gaf de gemeenteraad Van Duyse nadrukkelijk de opdracht zijn aan-
dacht te richten op de hedendaagse documenten. Aanpassingswerken in 1851 voegden
ook een nieuw depot toe aan het archief. ‘Une communication facile, établie maintenant
entre les diverses salles, permettra désormais d’opérer un classement définitif,’ klonk het
optimistisch in het jaarverslag.81 Het optimisme was evenwel maar van korte duur.

Van Duyse verkoos het werk aan zijn Inventaire analytique des chartres et documents
boven het ordenen van het modern archief. Toen de archivaris in januari 1852 verslag
uitbracht over de voorbije twee semesters, meldde hij dat dat de nieuwe zaal voltooid
was, maar dat het slechte weer niet toeliet er stukken naar te verhuizen. Aan zijn inventa-
ris had hij daarentegen wel duchtig gewerkt. Dat was echter niet waar de stad op zat te
wachten. De archivaris diende onmiddellijk de nieuwe zaal in gebruik te nemen.82 Het
werk werd daarop aangevat. Met resultaat, want in 1855 klonk het dat ‘presque tous les
documents que renferme ce vaste dépôt, ont obtenu une place définitive’.83 Daarom
werd toen weer een overzicht van het archief opgenomen in het stedelijk jaarverslag.
Naast het kabinet van de archivaris en een ‘cabinet des plans, etc.’ omvatte het stads-
archief op dat moment vier depotruimtes.84 Later zouden er nog regelmatig lokalen wor-
den toegevoegd. Tegen 1891 was het archief zo verspreid geraakt over zestien ‘salles,
cabinets, réduits, couloirs ou combles’.85 Deze ruimtes bevonden zich op allerlei plaatsen
in het stadhuis, zoals op de tweede verdieping en de zolder van het schepenhuis van
Gedeele en op de eerste en tweede verdieping van het schepenhuis van de Keure langs de
Hoogpoort.86 Wanneer deze ruimtes in gebruik werden genomen of wat hun inhoud
was, is veelal onbekend. De droom van de archivaris over een volledig geordend archief
maakten duidelijk geen schijn van kans in de strijd met de realiteit.

Gezien het karige bronmateriaal kan geen volledig oordeel worden geveld over de
lokalen waarin het stadsarchief werd bewaard. De voornaamste aanwijzingen vallen terug
te vinden in de jaarverslagen van het archief. Emile De Busscher gebruikte net als zijn
voorganger deze verslagen om veelvuldig te wijzen op de moeilijkheden die de huisves-
ting van het archief veroorzaakte bij het ordenen van de stukken. De archivaris stelde
zijn hoop in de op handen zijnde restauratie van het stadhuis. Als het stadhuis dan toch
verbouwd werd, zou er namelijk meteen ook een geschikte archiefruimte kunnen wor-
den ingericht.87 Dit bleek een ijdele hoop te zijn. Aan het einde van de jaren 1870
besloot de archivaris daarom de toenmalige lokalen zo goed mogelijk uit te rusten.88 Een
nieuwe leeszaal kwam er in 1878-1879.89 In 1885 kon dan weer een groot deel van het
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oud archief worden overgebracht naar een ander lokaal.90 De archivaris moest echter ook
opboksen tegen allerlei wantoestanden. In 1882 stelde de Archiefcommissie bijvoorbeeld
vast dat er zich naast een depot voor het oud archief een schrijnwerkerij bevond.91 In een
van de archieflokalen was in 1889 zelfs een kantoor van een andere stadsdienst gevestigd!
Allerhande personen vreemd aan de stadsadministratie kwamen er langs, terwijl er vaak
ook buiten de openingsuren van het archief iemand aan het werk was.92 Pas een jaar later
leek er eindelijk een oplossing voor dergelijke problemen in de maak. De keuze die toen
werd gemaakt, was echter volledig tegengesteld aan die waarop de archivarissen hadden
gehoopt. Ze plaatste bovendien een hypotheek op de verdere werking van het stads-
archief.

Zeker vanaf november 1890 deed het plan om de stedelijke archieven te verzamelen
in de Troonzaal de ronde in het stadhuis.93 Die grote zaal op de eerste verdieping van
het schepenhuis van de Keure werd enkel gebruikt voor bijeenkomsten van de militie-
raad. Van haar oude luister bleef niet veel meer over. Een restauratie zou te veel geld
kosten.94 Net daarom werd geoordeeld dat de Troonzaal een ideaal archiefdepot zou
zijn. Waarom kwam het nu ineens tot een doorbraak? Waarschijnlijk was dit een com-
binatie van twee evoluties. Allereerst had Victor Vander Haeghen vanaf zijn aanstelling
tot archivaris de koe bij de hoorns gevat. Hij begon te werken aan de algemene orde-
ning en nummering van het oud archief, ‘met het oog op eene mogelijke verplaatsing
der handvesten’.95 Waar De Busscher steeds afwachtend – of eigenlijk zelfs afwijzend? –
had gereageerd, probeerde de nieuwe archivaris zijn werkgever tot actie te laten over-
gaan, door zelf een verhuizing voor te bereiden. Het stadsbestuur meende echter dat
Vander Haeghen daardoor te weinig aandacht besteedde aan het modern archief.96 In
deze opmerking valt de hand te herkennen van Aimé De Bruycker, die sinds 1882
stadssecretaris was. De Bruycker trachtte voortdurend de werking van zijn administratie
naar een hoger niveau te tillen. Een goede vorming van dossiers en een degelijke
archiefwerking hoorden daar natuurlijk bij.97 Wat betreft de ordening van de moderne
stukken (cfr. infra) werd een inhaalbeweging op touw gezet. In het jaarverslag van 1890
kon uiteindelijk worden meegedeeld dat het modern archief was geklasseerd en de
inventaris van het oud archief werd gedrukt.98 Het oud én modern archief waren op dat
moment klaar voor een verhuizing.

Net zoals in 1819-1821 sproot het inrichten van een nieuwe archieflokaal voort uit
een succesvolle samenwerking tussen stadssecretaris en stadsarchivaris. Het verlangen
leefde een degelijke oplossing te voorzien voor de huisvestingsproblemen van het archief.
Er zou een eind worden gemaakt aan het almaar toevoegen van zalen, aangezien ruimte
voor nieuwe overdrachten door de stadsdiensten werd voorzien. De Troonzaal was daar
groot genoeg voor én werd erg geschikt geacht als depot. Het stadsarchief zou er wel
maar tijdelijk gebruik van kunnen maken. In de gemeenteraad van 28 januari 1891
klonk het namelijk dat de zaal zo ingericht moest worden dat ‘si un jour nos ressources
financières nous permettaient de restaurer entièrement notre bel hôtel de ville suivant les
plans conçus par ses illustres architectes, il suffirait d’un simple déménagement pour
rendre la salle du Trône à sa destination primitive.’99 Het resultaat was noodgedwongen
een uitermate onpraktische inrichting. De zaal werd gevuld met acht kasten van zes
meter hoog, afgewisseld met kastjes van een meter hoog. De tussenruimte tussen die
twee bedroeg amper 0,8 meter. In die smalle gangetjes moest wel met ladders van zes
meter hoog worden gemanoeuvreerd!100
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Op 5 juni 1891 was de installatie van de gigantische kasten afgerond. De Troonzaal
was klaar om als archiefdepot gebruikt te worden.101 Dankzij het voorbereidende werk
kon de verhuizing daarop in zes weken tijd gebeuren. De helft van de zaal werd al met-
een ingenomen door het oud archief. Voor de rest kwamen er niet enkel de stedelijke
papieren vanaf 1796 terecht, maar ook het drukwerk dat de stad had uitgegeven en de
‘Familiestukken’ die voorheen op zolder lagen.102 Naast de Troonzaal bevond zich het
kabinet van de archivaris en een leeszaal.103 Het nieuwe lokaal had zijn voordelen. Van-
der Haeghen noemde het zelfs een ‘excellent’ depot. In vergelijking met vroeger was de
Troonzaal inderdaad een hele vooruitgang. Alle stukken waren nu op een plaats verza-
meld, zodat ze allemaal onder de best mogelijke omstandigheden konden worden
bewaard. De oude stukken verloren hierdoor blijkbaar al snel de geur van schimmel die
ze eerder hadden.104

De nadelen werden eveneens snel duidelijk. Het stadsarchief moest in de hoogte leren
werken. Een archivaris uit Stockholm zou daarom later opmerken dat het personeel van
het stadsarchief best eerst turnlessen nam, alvorens het werk in het depot aan te vatten.105

Door te kiezen voor een niet-permanente inrichting was bovendien de beschikbare
rekruimte verkleind. Binnen de vijf jaar was het nieuwe lokaal daardoor al te klein. De
tijd van improviseren brak weer aan. Eerst volstonden kleine aanpassingen in de Troon-
zaal, maar spoedig was het nodig elders heil te zoeken. Vanaf 1897 werden ‘al de stukken,
welke in eene niet verafgelegene toekomst moeten vernield worden’ in een aparte zaal
geplaatst, waar ook de verzameling van het Gemeenteblad en het Bestuurlijk Memoriaal
werd ondergebracht.106 In zijn zitting van 20 november 1899 stond het college toe een
voormalig archieflokaal op de tweede verdieping weer in gebruik te nemen. De ‘Familie-
stukken’ werden er ondergebracht.107 Dit was een stap terug. Deze documenten waren
veelal nog maar enkele jaren eerder van zolder gehaald, maar werden er nu terug naar
verbannen. Hoewel ze ongetwijfeld wel beter waren geordend en werden verzorgd dan
voorheen, wordt toch duidelijk hoe onzeker het lot van het stadsarchief nog altijd was.

In de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1913 werd heel Gent gerestau-
reerd.108 Het geld dat in 1891 ontbrak voor het opknappen van de Troonzaal, werd toen
wel gevonden. Daarom werd het stadsarchief weggestuurd naar een absolute uithoek van
het stadhuis. Het nieuwe onderkomen bevond zich namelijk op de tweede verdieping en
de zolder van het schepenhuis van Gedeele, langs de Botermarkt. Hoewel dit deel van
het complex was gebouwd tussen 1600 en 1618, waren de bovenste bouwlagen altijd in
ruwbouw gebleven. Zij werden nu afgewerkt. Weer oordeelde Vander Haeghen erg posi-
tief over zijn nieuwe depots. Ze waren ruimer en veel beter geschikt – hoe kan het ook
anders? – dan de Troonzaal. Het archief diende wel verspreid te worden over elf zalen op
twee verschillende verdiepingen. Dit vereiste een intelligente inrichting van het depot,
waarbij de minst geraadpleegde stukken naar de zolder werden gestuurd.109 De verhui-
zing verliep noodgedwongen erg snel. Op 24 februari 1913 begonnen vijf werkmannen
met het verplaatsen van de stukken. Op 31 maart was de Troonzaal volledig leeg.110 Dit
had het uiterste gevergd van het personeel. Zo was commies Alphonse Bernhard buiten
zichzelf gaan klagen bij de stadssecretaris. De plichtsbewuste werknemer kreeg immers
niet genoeg tijd om alle liassen te ordenen. De Bruycker stuurde hem wandelen, want
het werk moest vooruitgaan!111 Na deze gehaaste verplaatsing was er nog een maand
nodig om de archiefruimtes volledig in te richten.112 Een nieuw hoofdstuk opende zich
voor het archief.
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Niet iedereen beoordeelde de nieuwe locatie even gunstig als de stadsarchivaris.
Alvast een man zette zijn ongenoegen op papier. Even ad rem als altijd schreef gerenom-
meerd historicus en Arteveldekenner Napoleon de Pauw aan Vander Haeghen:

Empêché par mon grand âge et un rhume permanent d’assister aux séances
des commissions et sociétés d’histoire où j’aimais tant à me rendre, et de gra-
vir souvent les huit escaliers qui conduisent au gratte ciel des archives que je
fréquente depuis soixante-cinq ans, je m’occupe à achever mon Cartulaire
des Artevelde, et j’en suis à la table analytique, mais pour cela j’ai besoin de
votre aide.113

Hoewel de opmerking van de Pauw waarschijnlijk menig bezoeker van het archief te bin-
nen schoot, valt er een groot gevaar in te herkennen. Acht trappen lagen er tussen de
uitgang en het archief. Acht trappen scheidden bij een eventuele brand de archiefstukken
van de veiligheid. Brandgevaar werd de nachtmerrie van de archivaris. Al in oktober
1913 vroeg Vander Haeghen de gasman een kraan te plaatsen op de gasleiding naar het
archief, zodat die elke avond volledig afgesloten zou kunnen worden. Aangezien zijn
vraag geen gehoor kreeg, schreef hij naar zijn werkgever.114 Die lag weinig wakker van
dat gevaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden dan wel enkele topstukken naar de
kelder gebracht, van verdere aandacht was niet veel te merken.115 Meteen vanaf zijn aan-
stelling tot stadsarchivaris in 1925 wilde Henri Nowé daar verandering in brengen.
Steeds weer moest hij vaststellen hoe elders archieven in de vlammen opgingen.116 In
zijn archief mocht dat niet gebeuren. Hij ijverde voor een definitieve verhuizing van het
archief.

Victor Vander Haeghen beschouwt de archiefstukken die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 
in de stadhuiskelder in veiligheid waren gebracht, op deze foto van Edmond Sacré uit september 

1915. Op de voorgrond liggen enkele omvangrijke stadsrekeningen. (SCMS_FO_6359)
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Zeker vanaf 1901 werd regelmatig ruchtbaarheid gegeven aan het verlangen het
stadsarchief uit het stadhuis weg te halen. Vooral het belfort sprak daarbij tot de verbeel-
ding, want de oorkonden waren daar al eerder veilig bewaard.117 Vander Haeghen was
evenwel niet overtuigd van de voordelen van een dergelijke verhuizing.118 Hield de
stadsarchivaris het stadsarchief misschien liever nog in het stadhuis? Zijn opvolger dacht
er in ieder geval anders over. Op 12 maart 1925, tweeënhalve maand voor zijn vroegtij-
dig overlijden, bezorgde Victor Fris het schepencollege een ‘verslag over den toestand
van het stadsarchief’. ‘Inderdaad, de huidige toestand van het Archief schynt te zyn
geschapen ten voordeele van den brandmogelykheid,’ stelde de archivaris vast, terwijl hij
ook wees op het heersende plaatsgebrek. Het college had zich daarom al een maand eer-
der uitgesproken voor een eventuele verhuizing van het archief uit het stadhuis. Fris kon
dat voornemen alleen maar toejuichen. In Amsterdam draaide de administratie bijvoor-
beeld ook zonder het stadsarchief onder eigen dak. Dit overtuigde blijkbaar het college,
dat zijn bevindingen goedkeurde.119 Tussen goede voornemens en werkelijke uitvoering
zit evenwel nog een wereld van verschil, en zeker als daar het nodige budget voor dient
vrijgemaakt te worden. Nowé was echter niet van plan de erfenis van zijn voorganger te
laten rusten. In zijn eerste jaarverslag benadrukte hij dezelfde pijnpunten als Fris en
voegde eraan toe dat regen en sneeuw de archiefdepots kon binnendringen.120 Zou dat
volstaan om het stadsbestuur te overtuigen?

Om het schepencollege tot actie te overhalen was een argument van een heel andere
orde nodig. In maart 1926 woedde een felle brand in het justitiepaleis van Gent, waarbij
het interieur volledig werd vernield. Op 1 april besprak de Archiefcommissie dit onheil.
Ze kwam tot het besluit aan het college voor te stellen het stadsarchief onder te brengen
in de oude gebouwen van het Oudheidkundig Museum in de Lange Steenstraat. Het
archief wegkrijgen uit het stadhuis was de voornaamste zorg, zelfs als dat uit financiële
overwegingen zou betekenen dat de oude houten rekken in gebruik zouden blijven, eer-
der dan veiligere van ijzer.121 Het college oordeelde vervolgens over de pro’s en contra’s
van een eventuele verhuizing van het stadsarchief naar de Lakenhalle of naar het voorma-
lig museum in de Lange Steenstraat, waarbij de Lakenhalle de voorkeur kreeg.122 Tot een
beslissing kwam het vooralsnog niet.123 In 1927 werd er wel een nachtwaker aangesteld,
om het brandgevaar toch enigszins in te dammen.124 Dat was maar een doekje voor het
bloeden.

In 1929 kwam eindelijk de verlossende beslissing. Het stadsarchief zou worden over-
gebracht naar de Berg van Barmhartigheid. ‘Dit volledig brandvrij gebouw is uiterst
geschikt voor zijn bestemming,’ stelde de stadsarchivaris vast.125 De Archiefcommissie
was het daarmee eens.126 De voorbereidingen van de verhuizing werden al snel aangevat.
Het gebouw in de Abrahamstraat zou meteen het kloppende hart worden van de Gentse
stadsgeschiedenis. In 1930 werd Nowé hoofd van de ‘Geschied- en oudheidkundige
dienst der Stad’, toen hij de taken als ‘conservator der Musea en Monumenten der Stad’
van de gepensioneerde Alfons Van Werveke overnam.127 Wat dit precies met zich mee-
bracht, wordt verderop duidelijk gemaakt. Van 17 augustus tot 10 oktober 1931 werd
het archief van de bovenverdiepingen van het stadhuis gehaald.128 Het archief verliet de
plaats waar het soms al eeuwen eerder was gecreëerd. Voorheen had als het ware achter
elke deur in het stadhuis archief verscholen kunnen gaan. Vanaf 1931 zat het stads-
archief echter in een eigen gebouw, met eigen personeel en een eigen reglement. Op 30
januari 1932 werd het stadsarchief in de Abrahamstraat ingehuldigd.129 Drieënzeventig

droom.archivaris.book  Page 32  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 1 • EEN DROOM VAN EEN ARCHIEF?

33

jaar lang zou het nieuwe gebouw dienst doen. In 2005 was de Berg al lang weer te klein
geworden en hopeloos uitgewoond. Niettemin had hij zijn taak perfect vervuld.

Het lastige verleden van de Gentse archiefhuisvesting kwam in de voorgaande ali-
nea’s aan bod. Lastig, omdat bij gebrek aan bronmateriaal verschillende delen ervan
haast niet te achterhalen vallen. Vage en onvolledige beschrijvingen zijn vaak de enige
houvast. Lastig ook, omdat het Gentse stadsbestuur enerzijds maar zelden zijn verplich-
tingen nakwam. Alleen wanneer de nood het hoogst was, werden enige beslissingen
genomen. Meestal werd het stadsarchief meegesleept in een schimmig spel waarbij loka-
len toegekend en weer afgenomen werden. Slechts op twee momenten leek het even dat
er een definitieve doorbraak zat aan te komen. Zowel in 1819-1821 als in 1890 kwam
dit voort uit een de wens van stadssecretaris en stadsarchivaris – de eerste keer weliswaar
verenigd in een persoon – om tot een oplossing te komen. Tweemaal zou deze droom
stuklopen. Eerst door de almaar groeiende archiefberg, daarna door oudheidkundige
verlangens. Anderzijds toonde de stadsarchivaris niet altijd de activiteit die van hem
werd verwacht. Met name het modern archief kon hem maar weinig bekoren. Het oud
archief kreeg wel veel aandacht, waarbij de stadsarchivaris probeerde er het beste van te
maken. Dat niet alles liep zoals gewenst, leidde soms tot wrevel, droefheid en ergernis
bij hem en zijn personeel.

Dat er aan het einde van de jaren 1920 eindelijk een oplossing kwam, was niet zozeer
te danken aan het lobbywerk van de archivaris of aan een plots gegroeide interesse bij het
schepencollege. Nee, de brand die in 1926 twee dagen lang woedde in het justitiepaleis
stak werkelijk het vuur aan de lont. Vooraleer het stadsarchief de deuren kon openen op
een nieuwe plek, zouden er wel nog haast zes jaar voorbij gaan. Net zoals de ingebruik-
name van de Troonzaal het stadsarchief ingrijpend had gewijzigd, door ervoor te zorgen
dat er een reglement werd opgesteld, zou de verhuizing naar de Abrahamstraat een trans-
formatie in gang zetten. Het stadsarchief werd de ‘Geschied- en oudheidkundige dienst
der Stad’. Wat dat juist inhield, zal nog in een ander hoofdstuk ten volle blijken.

1.1.3 PERSONEEL VOOR HET ARCHIEF

Wie was de eerste stadsarchivaris van Gent? Traditioneel krijgt François Hye-Schoutheer
die eer toegedicht, aangezien hij in 1817 stadssecretaris-archivaris werd.130 Victor Van-
der Haeghen gunde de titel dan weer aan Charles Parmentier, stadsarchivaris vanaf
1832.131 Evengoed komt nog een ander persoon in aanmerking, die nog voor Hye-
Schoutheer in het archief werkte. Al onder Frans bewind werden onder meer in Antwer-
pen en Mechelen stadarchivarissen aangesteld of bleef een oude functionaris de dienst
uitmaken.132 In Gent was op een gelijkaardige manier al in het jaar IV ‘citoyen Keymeu-
len’ als beheerder van de ‘archives du greffe Parchons’ aan de slag.133 Over deze man is
weinig geweten. Keymeulen zou het hoofd zijn geweest van het tiende bureel, dat
instond voor de ‘bewaeringe der archiven van den borgerlyken staet’.134 Een kleine her-
vorming van de administratie in 1800 bevestigde het bestaan van een dergelijke onafhan-
kelijke archiefafdeling binnen de stedelijke administratie. De dienst van Keymeulen
stond op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld de burgerlijke stand en openbare werken.135

Het hoofd ervan werd zelfs aangeduid als ‘archivist’.136 Lang duurde dit evenwel niet.
Vanaf 1802 werd Keymeulen als een gewoon expeditionair aan het algemeen secretariaat
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toegevoegd.137 Vóór 1806 trad hij uit dienst.138 In 1814 had Keymeulen nog geen
opvolger gekregen, zoals blijkt uit de opmerking van Charles-Louis Diericx dat het stads-
archief niet ‘sous la garde d’un archiviste à titre d’office’ stond.139 Deze lacune zou toen
wel niet lang meer duren.

Sinds 1817 wordt het Gentse stadsarchief vrijwel voortdurend geleid door een archi-
varis. Personeel stond hem bij en kon hem zo nodig vervangen. Deze personeelsleden
verzekerden de continuïteit van de dienst. Tot Henri Nowé in 1957 als stadsarchivaris
op pensioen ging, waren alle archivarissen namelijk in functie gestorven. Dat dit niet
telkens leidde tot een diepe crisis voor het stadsarchief, is te danken aan alle haast naam-
loze medewerkers. Hun positie is het onderwerp van deze paragraaf. Met hoeveel waren
ze? Welke taken vervulden ze? Toch wordt ook de archivaris zelf niet vergeten. Zijn sta-
tuut maakte immers een ingrijpende evolutie door, die in de jaren 1920 een organisato-
risch eindpunt zou bereiken. Deze evolutie was net geen eeuw eerder aangevat.

Drie jaar na Diericx’ schrijven werd het stadsarchief van Gent met Hye-Schoutheer
weer onder de hoede van een archivaris geplaatst. Een zekere De Bock, die vóór 1822
werd opgevolgd door L. Van Bambeke, hielp Hye.140 Uit andere bronnen blijkt dat Hye
desondanks vanaf 1825 of 1826 ook Parmentier als hulpkracht aantrok.141 Dit vormde
het begin van een onafhankelijk stadsarchief, los van de andere afdelingen van de stede-
lijke administratie. De tandem van archivaris en onderarchivaris – een positie die Par-
mentier in 1828 verwierf – zou tot in 1883 de kern van het archiefpersoneel blijven. Dat
was vooral te danken aan één man. Joseph De Moor werd op 1 januari 1834 als zestien-
jarige aangesteld tot commies in het archief. Op 22 januari 1883 ging hij na een langdu-
rige ziekte met pensioen, na een carrière van bijna vijftig jaar. Een belangrijk probleem
blijkt uit de loopbaan van De Moor. Drie jaar na zijn aanstelling als commies kreeg hij
in 1837 als ‘aide-archiviste’ een loonsverhoging. Vanaf 1857 verdiende hij dan weer
1400 frank per jaar als ‘sous archiviste’.142 Andere werknemers van de stad konden uit-
tellen op welk moment ze recht zouden hebben op een promotie of hoeveel hun pen-
sioen zou bedragen. Titels als ‘archivaris’ of ‘onderarchivaris’ plaatsten werknemers in
het archief echter buiten dat systeem. Vanaf 1828 was het personeel van het stadsarchief
overgeleverd aan willekeur, waarbij loonsverhogingen slechts ten persoonlijke titel wer-
den toegekend. Jules de Saint-Genois en Auguste Van Lokeren omschreven het in 1850
als volgt:

[L’archiviste] occupe une position exceptionnelle et mérite de recevoir un
traitement qui soit en harmonie avec une telle responsabilité. On a remarqué
d’ailleurs aussi que si pour les autres employés de l’hôtel de ville il y a espoir
d’avancement depuis le commis à 600 francs d’appointements jusqu’au chef
de division qui en reçoit 2400, cet espoir n’existe pas pour l’archiviste dont
la place est une impasse, un bâton de maréchal si vous voulez, dont il doit se
contenter toute sa vie.143

Deze aparte situatie voor het stadsarchief was een opvallende keuze. Het personeel van
het stadsarchief was zijn eigen weg gegaan. ‘Les archives forment à l’hôtel de ville de
Gand un service spécial sous la direction de l’archiviste,’ schreef Victor Vander Haeghen
in 1886.144 Het stadsarchief werd zelfs niet meer opgenomen in de overzichten van de
stedelijke burelen of afdelingen.145 Pas in de twintigste eeuw zou het weer ingebed raken
in de algemene structuur van de administratie.
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Nochtans waren ook al eerder pogingen ondernomen om het stadsarchief weer gelijk
te stellen met de andere de stedelijke diensten. In 1858 werkten Van Duyse en De Moor
nog steeds in het archief als archivaris en onderarchivaris. Een reorganisatie had dit moe-
ten omvormen naar een archivaris en een ‘employé aux archives (commis de 2e
classe)’.146 In realiteit veranderde er niets. In 1872 was De Moor nog altijd ‘sous-archi-
viste’. Het archiefpersoneel bleef bovendien zelf vasthouden aan functies uit de archief-
wereld. Alphonse Balsaert noemde zichzelf bijvoorbeeld ‘commis-archiviste’.147 Noch-
tans kregen vanaf 1870 nieuwe personeelsleden in het stadsarchief duidelijke stadhuis-
graden, te beginnen met een commies van tweede klasse.148 De gemeenteraad voegde in
1877 nog een tweede commies van tweede klasse toe, op aangeven van de Archief-
commissie.149 Op 22 juni 1883 kwam er nog een expeditionair bij, terwijl een van de
commiezen werd gepromoveerd tot eerste klasse. Volgens de Wegwijzer van 1884 telde
het stadsarchief daardoor vijf personeelsleden:

 Victor Vander Haeghen, stadsarchivaris sinds 1882
 Joseph De Moor, onderarchivaris, sinds 1837 in het archief werkzaam
 Achille De Moor, commies van eerste klasse, sinds 1877 in het archief werkzaam
 Julius Dumont, commies van tweede klasse, sinds 1870 in het archief werkzaam
 Alphonse Balsaert, expeditionair, sinds 1883 in het archief werkzaam150

Lang kon de stadsarchivaris niet beschikken over zoveel personeel. Joseph De Moor was
al in januari 1883 op pensioen gesteld, na een lange afwezigheid.151 Nadat in februari
1884 ook Dumont was vertrokken, stond het archief er zelfs slechter voor dan voorheen.
De plaats van onderarchivaris bestond niet meer. Het stadsarchief kreeg vanaf 1886
slechts een commies van eerste en een van tweede klasse toegewezen. De plaats van
tweede commies werd daarbij door Balsaert ingevuld, hoewel hij eigenlijk maar een
expeditionair was.152 In 1894 volgde eindelijk toch zijn promotie. Dit hield een verdere
inkrimping van het personeelsbestand niet tegen. Achille De Moor eindigde in 1897 zijn
loopbaan. Hij werd niet vervangen.153 Het was wachten tot 1912 alvorens er met
Alphonse Bernhard een nieuwe commies in het archief zijn intrede maakte. Deze nieuwe
werknemers, die wel administratieve graden hadden, waren namelijk wel gebonden aan
het trage promotieritme van de stad.

De Eerste Wereldoorlog bracht het stadsarchief aan het wankelen. De personeels-
leden werden door het stadsbestuur aan allerhande oorlogsdiensten toegewezen. ‘Je suis
souvent tout seul aux archives,’ schreef Vander Haeghen op 4 maart 1916 naar Napo-
leon de Pauw.154 Twee dagen later zou de archivaris noodgedwongen zelf het archief
moeten verlaten, geveld door een ziekte. Daarna was het Balsaert die ‘pour ainsi dire à
moi seul’ het stadsarchief leidde.155 Op 3 mei 1916 overleed de stadsarchivaris, waarna
het stadsbestuur besloot niet meteen in vervanging te voorzien. Victor Fris werd uitein-
delijk op 19 maart 1917 aangesteld, na lobbywerk door kanunnik Vanden Gheyn, in
naam van de Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, waarvan Fris
secretaris was.156 Fris begon zijn nieuwe baan onder weinig gunstige omstandigheden,
zoals hij later nog meermaals in herinnering bracht:

Je suis entré en service le 2 avril 1917. Personne ne m’a donné aucun ren-
seignement: M. Balsaert était malade; M. Bernhard fut presque continuel-
lement absent.157
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Een dergelijke situatie had Fris niet verwacht. In plaats van ‘het wetenschappelijk werk,
waarvoor hij meende benoemd te zijn’ te kunnen uitvoeren, werd de stadsarchivaris ‘ver-
laagd […] tot het peil van den minste der bedienden’. Niet alleen diende hij meer werk
dan verwacht te vervullen, bovendien werd hij er ook nog slecht voor betaald. Fris
meende op dezelfde hoogte als de bureeloversten te staan, maar kreeg nauwelijks de
wedde van een onderbureeloverste. Stadssecretaris Aimé De Bruycker was niet ongevoe-
lig voor dit ongenoegen. Fris was echter nog geen jaar in dienst, waardoor de stadssecre-
taris het lastig vond hem al een loonsverhoging toe te kennen.158 Die zou hij het jaar
daarop wel krijgen. En dat was nog maar het begin.

Stadsarchivaris Fris probeerde vanaf zijn aanstelling zijn statuut almaar te verbeteren.
In zijn vertaling van het archiefreglement van 1893 (cfr. supra) bepaalde hij dat de
onderbureeloverste de archivaris kon vervangen, mocht dat nodig zijn. Impliciet hield
dat de bevestiging in dat Fris inderdaad bureeloverste was. Hij mikte zelfs nog hoger. In
juni 1920 vroeg de stadsarchivaris de graad van ‘chef de division’ aan, aangezien de rang
van bureeloverste hem intussen te min leek. Collega’s in het stadhuis hadden die graad
immers kunnen krijgen zonder zelfs maar aan de universiteit gestudeerd te hebben.159

Zijn eis was wat te hoog gegrepen. Op aansturen van schepen Maurice De Weert werd
de post van stadsarchivaris eindelijk wel officieel gelijkgesteld met die van bureeloverste,
waarbij ook het loon op hetzelfde peil werd gebracht. De gemeenteraad keurde dit op 5
juli 1920 goed.160 Na meer dan een eeuw een ‘bijzondere dienst’ te zijn geweest, was het
stadsarchief weer ingebed in de administratieve hiërarchie. Fris bleef evenwel ontevreden
met de plaats ervan. In oktober 1920 vroeg hij nogmaals om een promotie tot ‘chef de
division’, omdat er op dat niveau een plaats was opengevallen. Weer werd zijn wens niet
ingewilligd.161 Ondanks deze tegenslag slaagde hij er toch in zijn positie gevoelig te ver-
beteren. In 1921 behaalde Fris al een volgend succes. ‘Gezien den aard van het ambt van
archivaris’ werd het stadsarchief weer een bijzondere dienst, die zijn eigen loonschaal
kreeg.162 Aan de personeelssterkte veranderde er minder. De vooroorlogse posten werden
bevestigd en weer ingevuld. In 1921 werkte naast de archivaris – ‘in het bezit van bijzon-
dere diploma’s en speciale kennis’ – drie mensen in het archief:163

 Alphonse Bernhard, onderbureeloverste, sinds 1885 werkzaam in het archief
 Aloïs Saeys, commies, sinds 1913 werkzaam in het archief164

 Juliaan Boes, bureelknecht, sinds 1918 werkzaam in het archief165

Al deze personeelsleden in het archief hadden natuurlijk hun eigen taken. Het is schier
onmogelijk om deze werkverdeling te reconstrueren. Zelfs de precieze werkuren zijn
haast onbekend. Elk personeelslid kon namelijk andere begin- en einduren hebben, zoals
een overzicht uit 1890 toont:

 Achille De Moor: van 8 tot 11.30 uur en van 13 tot 16 uur
 Alphonse Balsaert: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 Alphonse Bernhard: van 8.30 uur tot 10.30 uur en van 12 tot 16.30 uur166

Over de momenten waarop de stadsarchivaris in het archief aanwezig was, bestaat ook
onduidelijkheid. Volgens een reisgids van James Weale was Prudens Van Duyse meestal
elke dag aanwezig tussen 9 en 12 uur.167 Dit lijken geen abnormale werkuren te zijn
geweest. Volgens het Brugse archiefreglement uit 1838 moest de archivaris elke dag drie
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uur aanwezig zijn tijdens de wintermaanden en vier uur per dag tijdens de rest van het
jaar.168 Van Duyse nam vanaf 1853 wel jaarlijks een maand vakantie, in de zomer.169

Alle Gentse archivarissen hadden ook nog een andere baan. Vanaf 1855 was Van Duyse
bijvoorbeeld ‘professeur du cours d’histoire nationale, mis en rapport avec l’histoire des
arts et de l’industrie en Belgique’ aan de stedelijke Academie.170 Onderarchivaris De
Moor gaf vanaf 1843 dan weer paleografielessen aan de gratis gemeentescholen.171 Die
positie ruilde hij in 1845 in voor de plaats van conciërge van het stadhuis.172 Pas in 1919
zou Fris opmerken dat als stadsarchivaris zijn aanwezigheid in het depot voortdurend
vereist was.173 Fris kon op dat moment dan ook niet op zijn personeel rekenen.

Helemaal anders was de toestand in 1886. Toen kon Vander Haeghen zich wel ‘plus
particulièrement’ bezighouden met het oud archief. Dit hield niet in dat alleen hij deze
stukken ordende. Het klasseren van ‘les documents tant anciens que modernes’ was
immers een taak van de bedienden van het archief, die zo nodig ook opzoekingen
deden.174 De titel van de inventaris van het oud archief die werd opgesteld, luidde bijge-
volg ‘Archives de la ville de Gand. Inventaires et classements généraux faits pendant les
années 1882-1889 sous la direction de l’archiviste’.175 De dienst van het modern archief
was grotendeels gescheiden van die van het oud archief. Joseph De Moor hield zich al
vanaf 1863 bezig met het ordenen van de stukken van na 1796, zonder dat de archivaris
daar inspraak in had (cfr. infra). In de jaren 1890 werd op bevel van het college wel de
hele dienst geconcentreerd op het modern archief.176 Nadat de achterstand in het orde-
nen van dit archief was weggewerkt, keerden de oude verhoudingen terug. Alphonse
Balsaert verzorgde toen dit deel van de dienst.177

Het personeel van het stadsarchief in 1924, met van links naar rechts Victor Fris, Juliaan Boes, Aloïs 
Saeys en Alfons Bernhard. (SCMS_FO_7704)
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Hoewel om half vijf de burelen op het stadhuis sloten, eindigde het werk in het
archief dan nog niet. Vanaf 1883 werkte het personeel door aan het klasseerwerk tot
zeven uur ’s avonds. In 1891 werd de kleine vergoeding die Balsaert en Bernhard daar-
voor ontvingen echter afgeschaft.178 Dit deerde het personeel niet, dat nog altijd derge-
lijke lange dagen bleef kloppen. Vanaf dan werkte het ’s avonds wel voor eigen reke-
ning. Balsaert maakte in die uren kopieën voor particulieren, die hem daarvoor
betaalden.179 Bernhard stelde allerhande nadere toegangen op. In 1892 werkte hij aan
een nadere toegang op de twee oudste ‘registres criminelles’ [reeks 214]. Vander Haeg-
hen, die zelf ook tot zeven uur in het archief bleef, was erg tevreden over deze gang van
zaken. Hij was blij dat zijn personeel zijn vrije tijd vulde met archiefgerelateerde bezig-
heden, eerder dan een baantje te zoeken bij bijvoorbeeld een handelaar.180 Vanaf 1898
werden er toch ook weer ‘avondzittingen’ ingesteld op het stadsarchief. Bernhard kreeg
een jaarlijkse vergoeding van 250 frank om tot zeven uur ’s avonds de leeszaal te
bemannen, zodat bezoekers ook dan nog langs konden komen.181 Het stadsarchief was
werkelijk een bijzondere dienst.

Een bijzondere dienst, met bijzondere taken. Sommige ervan waren zelfs zo uitzon-
derlijk, dat er speciaal een beambte voor in dienst werd genomen. In 1903 werd zo weer
een onderarchivaris aangesteld, na een hiaat van twintig jaar. Zijn opdracht? De uitgave
van het Oorkondenboek der stad Gent verderzetten. In 1894 had de gemeenteraad beslo-
ten die publicatiereeks op te starten. Om haar te verwezenlijken, sloot de stad een over-
eenkomst met Julius Vuylsteke, lid van de Archiefcommissie. Gedurende vier tot vijf uur
per dag zou Vuylsteke zich met de uitgave bezighouden, waarvoor hij een loon van 3300
frank per jaar zou krijgen.182 Het overlijden van Vuylsteke in 1903 hypothekeerde dit
project. Alfons Van Werveke, conservator van het Oudheidkundig Museum, werd aan-
gezocht om hem op te volgen. Eerder dan een constructie à la Vuylsteke – die er vooral
op gericht leek hem een inkomen te verschaffen – werd Van Werveke bij het stadsarchief
ingelijfd als onderarchivaris.183 Hij moest Vander Haeghen bijstaan in ‘het algemeen
werk der archieven’, maar diende ook het Oorkondenboek voort te zetten, waarvoor hij
‘eene bijzondere en persoonlijke vergoeding zou ontvangen van 500 frank per jaar’.184

Van Werveke bleef uiteindelijk veertien jaar lang onderarchivaris. Zijn hart lag echter in
het museum. In 1917 vroeg hij daarom zijn plaats in het archief te kunnen ruilen voor
de positie van ‘conservateur des monuments de la ville’.185 De gemeenteraad volgde hem
hierin. Vanaf 17 juni 1917 werd Van Werveke ‘conservator der Oudheidskundige
Musea en der geschiedkundige monumenten der Stad’.186 De plaats van onderachivaris
verdween weer.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkten enkele hulpkrachten in het archief, ter ver-
vanging van het vaste personeel dat andere taken kreeg opgelegd. Een van hen was Juli-
aan Boes, die in augustus 1918 naar het stadsarchief werd gestuurd.187 Niemand kon
toen vermoeden dat deze tijdelijke hulp achtendertig jaar later stadsarchivaris zou wor-
den. Hij was evenwel niet de enige revelatie in het stadsarchief. Enkele werknemers met
een lage graad slaagden er namelijk in om zich aan de anonimiteit te ontrukken waartoe
zij door de band genomen waren veroordeeld. Een negentiende-eeuwse archiefdienst was
– naar de woorden van Joseph Cuvelier over het Belgisch Rijksarchief – een administra-
tie ‘dans le vrai sens du mot’. Ambtenaren leverden er naamloos werk, aangezien ieder-
een samen probeerde één doel te bereiken.188 Deze observatie van Cuvelier geldt ook
voor het Gentse stadsarchief. Terwijl in het Algemeen Rijksarchief alleen Louis-Prosper
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Gachard in de kijker kon staan, kreeg in Gent de stadsarchivaris vooral de aandacht.
Onder de tijdelijke bedienden van de laagste graad ontdekte de archivaris echter al snel
wie er in aanmerking kwam voor een verdere opleiding. ‘Entré aux archives comme sim-
ple garçon de salle, il y a sept ans, cet employé, ancien ouvrier typographe, est devenu un
bon paléographe flamand,’ oordeelde Vander Haeghen bijvoorbeeld over Bernhard. Hij
ging verder met:

Très intelligent, il fait actuellement la besogne d’un commis-archiviste et
classe rapidement et avec soin les pièces anciennes. Sous ce rapport il nous
rend de grands services, et nous le remplacerions difficilement, dans les
conditions où il travaille, s’il passait aux archives de l’Etat. Pour les
archives modernes il est également bien au courant du service. En deman-
dant à entrer dans le cadre des employés, il a surtout en vue la participation
à la caisse des pensions. Il n’a nullement la prétention d’arriver aux grades
supérieurs de commis.189

Waarschijnlijk herinnerde niemand zich deze woorden nog in 1925. Toen werd
Alphonse Bernhard, intussen gepensioneerd met de graad van bureeloverste, zowaar aan-
gesteld als stadsarchivaris ad interim.190 De loopbaan van Bernhard geeft blijk van een
opmerkelijke flexibiliteit.

In de personeelsgeschiedenis van het stadsarchief valt hetzelfde patroon te ontdekken
als in zijn reglementering en huisvesting. Veel hing af van de activiteit die de archivaris
aan de dag legde, hoewel ook de Archiefcommissie een rol kon spelen. In de benoeming
van een archivaris werd weliswaar altijd voorzien. Slechts tijdens de Eerste Wereldoorlog
had Gent een jaar lang geen stadsarchivaris. Het statuut van deze functionaris was deson-
danks weinig duidelijk. ‘Une impasse, un bâton de maréchal’, zo werd zijn loopbaan in
1850 omschreven. In 1920 werd uiteindelijk de gelijkschakeling gemaakt met de graad
van bureeloverste, waarmee grotendeels een einde kwam aan de onduidelijkheid. Toch
werd al in 1921 het stadsarchief weer een bijzondere dienst. Voor de lagere echelons was
op dat moment de gelijkschakeling met het overige stadhuispersoneel al lang gebeurd.
Toch vonden daar ook nog regelmatig ad-hocbenoemingen plaats, zoals van een ondera-
chivaris in 1913, of moest het archief zich behelpen met tijdelijke krachten, zoals tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Onderarchivarissen en commiezen verzorgden de continuïteit
van de dienst. Wanneer een archivaris wegviel, hielden zij het stadsarchief overeind. Het
waren vooral ook zij die het archief ordenden. Dit personeel mag daarom niet over het
hoofd worden gezien.

1.1.4 EEN COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF

De archiefcommissie. Het college van burgemeester en schepenen richt
een toezichtscommissie op. […]. De stadsarchivaris is lid van de commissie
en is belast met het secretariaat. De commissie adviseert het college van bur-
gemeester en schepenen in alle aangelegenheden die de archiefzorg en het
archiefbeheer betreffen.191

Met deze clausule eindigt het Gentse archiefreglement uit 2002. Momenteel komt de
toezichtscommissie die er in beschreven wordt al lang niet meer samen. De honderdvijf-
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tigste verjaardag van de commissie ging daardoor ongemerkt voorbij. Op 17 januari
1863 benoemde schepencollege immers voor de eerste maal zeven leden van de ‘Com-
mission chargée de constater l’état actuel des archives communales, de signaler les tra-
vaux les plus urgents à effectuer et de proposer un personnel suffisant pour atteindre le
plutôt possible le but désiré’.192 De commissie die het reglement van 2002 voorziet, is de
opvolger van deze oude commissie uit 1863. Haar wortels liggen evenwel nog verder
terug in de tijd. Deze paragraaf begint daarom met de poging die het stadsbestuur in de
jaren 1830 ondernam om de banden met het stadsarchief nauwer aan te halen.

Op 29 december 1831 overleed stadssecretaris-archivaris François Hye-Schoutheer.
Twee dagen later werd Charles Parmentier aangesteld als stadsarchivaris. Deze benoe-
ming kwam niet uit de lucht vallen. Al sinds 1825 of 1826 hielp Parmentier orde te
brengen in het Gentse stadsarchief.193 Hye en Parmentier vormden een goed team. Als
stadsarchivaris kon Hye zich bezighouden met historisch onderzoek, eerder dan met
veeleisend klasseerwerk. Zijn andere bezigheden in het stadhuis en in allerhande genoot-
schappen zorgden er trouwens voor dat hij daar weinig tijd voor had.194 Parmentier
daarentegen was net aangenomen om het archief te ordenen. Substituut-rijksarchivaris
J.C. de Jonge stelde ook vast dat deze taakverdeling erg heilzaam was, zoals de gouver-
neur in 1829 aanhaalde:

Eindelijk heeft de heer de Jonge mij met betrekking tot dit archief zijnen
wensch te kennen gegeven, dat den heer Secretaris Hye Schoutheer, wat meer
tijd kan worden gelaten om zich met de belangen van het archief bezig te hou-
den; vermits de commies Parmentier, welke daarbij werkzaam is, wel
geschikt schijnt te zijn voor het uitzoeken en rangschikken der stukken, maar
geene genoegzame kennis heeft om van die verzameling, ten dienste der
geschiedenis, dat gebruik te maken het welk men zou verlangen.195

Hye verdedigde inderdaad de belangen van het stadsarchief. De drie archieflokalen, die in
1819-1821 werden ingericht, waren waarschijnlijk zijn verwezenlijking. Als historicus had
hij bovendien een uitgebreid netwerk. In 1816 en 1817 stond hij bijvoorbeeld in nauw
contact met Hendrik van Wijn, de oude rijksarchivaris in Den Haag. Louis-Prosper
Gachard, de nieuwe rijksarchivaris in Brussel, deed dan weer in 1831 zijn uiterste best
Hye van dienst te zijn.196 Dankzij Hye was het Gentse stadsarchief geen geïsoleerd depot.

Na het wegvallen van de stadssecretaris-archivaris bestond het gevaar dat het stads-
archief al snel los zou komen te staan van de geschiedkundige wereld én van de rest van
de stedelijke administratie. Parmentier kon immers niet terugvallen op de relaties die
Hye had onderhouden. Om dit tegen te gaan, werd als het ware de functie van Hye weer
in het leven geroepen. In zijn zitting van 7 juli 1831 benoemde de gemeenteraad Liévin
De Bast tot ere-archivaris, met als taak ‘de diriger et surveiller la classification et l’arran-
gement de ses précieuses archives’.197 De Bast werd niet gekozen omwille van zijn ver-
diensten als archivaris. Hij was nog maar sinds 1829 archivaris van Oost-Vlaanderen en
had weinig kennis van Latijn of paleografie. Daarentegen was De Bast wel lid van haast
alle commissies in Gent die zich bezighielden met ‘l’encouragement et la culture des arts
ou la conservation des oeuvres remarquables déposées dans les monuments civils et reli-
gieux’.198 De Bast was een bekend figuur in Gent en daarbuiten en zou zo kunnen hel-
pen om het Gentse stadsarchief uit de schaduw te halen. De choleraepidemie van 1832
besliste er echter anders over. De ere-archivaris overleed op 10 september 1832.
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 november 1832 werd in de opvolging van De
Bast voorzien. De keuze viel op Auguste Van Lokeren, die zijn tijd volledig wijdde aan
oudheidkundige en historische studies. Vanaf 1833 tot aan zijn overlijden in 1872 was
hij redacteur van de toonaangevende Messager des sciences historiques.199 Ook deze ere-
archivaris speelde dus een belangrijke rol op het historiografisch toneel, maar beschikte
niet zozeer over archivistische kennis. Toch kreeg ook hij de opdracht te zorgen voor een
‘prompte classification’ van het archief en ‘l’arrangement si difficile’ toch enigszins te
vergemakkelijken, een uitdaging die hij naar eigen zeggen maar al te graag aanging.200

Met succes, want al in 1835 publiceerden ‘les archivistes de la ville’ een Notice sur le dépôt
des archives de Gand. De ere-archivaris nam zijn taak duidelijk ter harte.

Heel zijn leven lang bleef Van Lokeren de titel van ere-archivaris dragen.201 Initieel
vervulde hij een erg grote rol. Als Parmentier een brief schreef naar zijn werkgever,
ondertekende hij die meestal ook. De opvolgers van Parmentier hadden minder nood
aan dergelijke ondersteuning. Van Lokeren bleef ere-archivaris, maar dat betekende niet
veel meer. Prudens Van Duyse eiste namelijk zelf een voorname rol op in de Belgische
archiefwereld, door in 1855 een Mouvement statistique des archives communales en Belgi-
que te publiceren.202 Voor Van Duyse was Van Lokeren slechts een van de ‘amis littérai-
res’ die de drukproeven van de Inventaire analytique des chartres et documents appartenant
aux archives de la ville de Gand nakeken.203 Niet alleen de renommee en de kennis van
Van Duyse zorgde voor dit verminderd belang. Vanaf 1842 zetelde Van Lokeren in de
gemeenteraad en vanaf 1848 was hij zelfs schepen.204 De ere-archivaris moest in die hoe-
danigheid een controlerende rol vervullen. Hij diende bijvoorbeeld toelating te geven tot
het uitlenen van archiefstukken of het maken van kopieën ervan.205 Verder stelde hij in
1850 samen met Jules de Saint-Genois het reeds aangehaalde rapport over het stads-
archief op, naar aanleiding van de vraag van Van Duyse om een loonsverhoging (cfr.
p. 27). Slechts in uitzonderlijke gevallen werd Van Lokeren nog door de stadsarchivaris
geconsulteerd, om meer gewicht te geven aan bepaalde verzoeken.206 Ook nadat Van
Lokeren in 1854 de politiek had verlaten, bleef zijn rol in het stadsarchief beperkt. Bij de
belangrijke archiefruil met het Algemeen Rijksarchief in 1858 werd de ere-archivaris nog
een laatste maal geraadpleegd (cfr. p. 128).207 Hoewel Van Lokeren overleed als ere-
archivaris, is er uit De Busschers ambtstermijn geen enkel spoor bewaard gebleven van
overleg met hem.

De Busscher kreeg wel te maken met een heel nieuw orgaan. Aanleiding was een
opmerking van raadslid Adolphe Neyt, die in het gesloten deel van de gemeenteraadszit-
ting van 16 januari 1863 het woord nam om de toestand van het archief te bespreken.
Neyt benadrukte toen het belang van een ‘classification prompte et soignée de tous les
documents précieux que ce dépot renferme’. Om dit ordeningswerk vlot te laten verlo-
pen, stelde hij het college voor een zevenkoppige commissie aan te stellen, ‘chargée de
constater l’état actuel de nos archives, de signaler les travaux les plus urgents à effectuer et
de proposer un personnel suffisant pour atteindre le plustot possible le but désiré’. De
gemeenteraad schaarde zich unaniem achter dit idee.208 Toen het college de dag erna
samenkwam, werden meteen zes leden geselecteerd. Het zevende lid was de burgemees-
ter of een van de schepenen, die de commissie zou voorzitten. Neyt en Adolphe Dubois
werden als lid uit de gemeenteraad gekozen. Met Philippe Blommaert, historicus en filo-
loog, was nog een derde raadslid lid. Albert Gheldolf, Ferdinand Vander Haeghen en
Napoleon de Pauw maakten de lijst volledig.209 De nieuwe Archiefcommissie vormde
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daardoor een heterogeen geheel, met politici en particulieren.210 Hun interesse voor het
verleden van de stad bond hen. Toch zou de commissie niet zozeer het oud archief aan-
pakken.

Al tijdens de gemeenteraad van 28 maart 1863 kon schepen Gustave Callier een
overzicht geven van de eerste verwezenlijkingen van de Archiefcommissie. Ze had name-
lijk al een verslag opgesteld over ‘un amas énorme de documents non classés qui depuis
plus de vingt ans encombrait deux vastes locaux dans les combles de l’hôtel de ville’.211

De Archiefcommissie had zich dus meteen bekommerd om de delen van het modern
archief die zonder enige orde op zolder waren beland. Volgens haar moesten al zeker
twee tijdelijke werkmannen in dienst worden genomen, om het ordeningswerk te kun-
nen aanvatten. Albert Gheldolf had intussen zijn ideeën over hoe deze stukken best te
ordenen op papier gezet, maar zijn bevindingen bleven niet bewaard.212 Dat valt des te
meer te betreuren, als blijkt dat het archiefwerk door de commissie haast volledig los-
stond van het werk van De Busscher. Onderarchivaris Joseph De Moor werd daarvoor
als het ware uit het stadsarchief van De Busscher losgeweekt. De Moor ‘fut préposé au
triage et à la confection de l’inventaire de tous les documents déposés aux archives sous la
haute surveillance de la Commission’.213 Dat het beheer van het modern archief losstond
van dat van het oud archief is niet uitzonderlijk – in Brugge was dat tussen 1850 en 1870
bijvoorbeeld ook het geval –, maar de positie van De Moor is wel opmerkelijk.214 Naast
zijn taken onder de stadsarchivaris moest de onderarchivaris ook werken voor de Archief-
commissie. Om hem daar de tijd voor te geven, diende hij wel zijn positie van stadhuis-
conciërge, die hij sinds 1845 vervulde, op te geven. Deze beslissing van de gemeenteraad
kwam de facto neer op een splitsing van het oud archief, waar De Busscher samen met
De Moor de dienst uitmaakte, en het modern archief, waar De Moor werkte onder lei-
ding van de Archiefcommissie.

De volgende jaren was De Moor druk in de weer met het ordenen van het modern
archief in eenendertig grote archiefreeksen, aangeduid met de letters A tot Z en AA tot
EE.215 Aan deze indeling is tot nu toe nog maar weinig veranderd. Elk van die reeksen
groepeert stukken rond een bepaald onderwerp. De Moor had bij het ordenen geen oog
voor de verschillende stadhuisdiensten, maar creëerde een modern archief dat geenszins
beantwoordt aan het tegenwoordig geldende structuurbeginsel. De inventarisering van
het modern archief en de talrijke problemen die daaruit voortvloeien, werden reeds door
Leen Charles uitgebreid bestudeerd.216 Toch blijven er nog onduidelijkheden. Wat De
Busscher bijvoorbeeld vond van deze ‘coup’ door de Archiefcommissie, is onbekend.
Waarschijnlijk liet hij het maar betijen. Vóór 1863 had hij het modern archief immers
ook al verwaarloosd. Bovendien had hij als ‘préposé en chef au classement des archives de
l’ancien Conseil de Flandre’ nog een andere baan, zodat het onzeker is hoeveel tijd De
Busscher eigenlijk in het Gentse stadsarchief doorbracht.217 De stadsarchivaris liet even-
min van zich horen toen de Archiefcommissie de volgende stap zette en zich ook met het
oud archief ging bezighouden. Op 14 mei 1863 leverde de commissie namelijk weer een
rapport af over archiefstukken op zolder. Ditmaal werden registers uit de ‘Familiestuk-
ken’ onderzocht. Ferdinand Vander Haeghen stelde een lijst op van driehonderd stuk-
ken die aan andere delen van het archief konden worden toegevoegd.218 De ‘Familie-
stukken’ op zolder werden daarna weer voor twintig jaar ongemoeid gelaten.

Ook in het verwerven van archief kreeg de Archiefcommissie inspraak. Op 11 okto-
ber 1866 stuurde ze een brief naar het stadsbestuur – opgesteld door Gheldolf, Blom-
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maert en Ferdinand Vander Haeghen – om de aandacht te vestigen op de ‘grand atlas
topographique, monumental et historique de Gand’ die de overleden architect Pierre-
Jacques Goetghebuer had verzameld. Deze iconografische verzameling was volgens hen
‘de la plus grande importance pour le dépôt des archives communales si riches déjà sous
d’autres rapports’.219 Het stadsbestuur riep daarop een driekoppige ‘Commission char-
gée d’examiner s’il y a lieu d’acquérir pour compte de la ville l’atlas topographique et
historique de feu Mr P.J. Goetghebuer’ samen, die op 25 maart 1867 verslag uitbracht.
Het rapport was in nog enthousiastere bewoordingen opgesteld dan de brief van de
Archiefcommissie:

Nos archives communales constituent, pour ainsi dire, le texte de notre his-
toire auquel l’atlas Goetghebuer, si la ville en faisait l’acquisition, fournirait
une magnifique série d’illustrations comme aucune localité en Europe ne
pourrait se vanter d’en avoir.220

De commissieleden oordeelden verder dat, mocht de stad nalaten de verzameling aan te
kopen, dat een ‘acte de mauvaise administration’ zou zijn. Deze conclusie werd gevolgd en
de Atlas Goetghebuer aangekocht voor 7000 frank, een kost die de normale archieftoelage
ver te boven ging.221 De verwerving van andere topstukken, die wel met de gewone subsi-
die konden worden betaald, gebeurde eveneens dankzij de commissie. Met name Ferdi-
nand Vander Haeghen deed van tijd tot tijd belangrijke aankopen voor het archief, zelfs in
het buitenland (cfr. p. 96). Dit werd langzaamaan de enige activiteit die de Archiefcom-
missie nog aan de dag legde. Het ordeningswerk van De Moor verliep voorspoedig, zodat
daar weinig aandacht aan geschonken moest worden. Dit zorgde ervoor dat de commissie
langzaam kon uitsterven. Een voor een vielen haar leden weg. Al in 1865 was Neyt overle-
den, zonder dat in vervanging werd voorzien. In 1876 bleven uiteindelijk enkel Dubois en
Vander Haeghen over.222 Op 10 januari benoemde het college daarom vier nieuwe leden.
Het ging om Jan-Jacob-Frans Heremans, gemeenteraadslid en professor aan de Universi-
teit, advocaat Julius Vuylsteke, Paul Fredericq, geschiedenisleraar aan het Atheneum, en
rechter Louis De Hondt.223 Hun politiek en cultureel engagement, eerder dan kennis van
het Gentse stadsarchief maakte hen geschikte leden. Fredericq was bijvoorbeeld nog geens-
zins de doorwinterde archiefwerker die hij later zou worden, maar speelde wel een belang-
rijke rol in de organisatie van de Pacificatiefeesten van 1876.224

De doorstart van de Archiefcommissie in 1876 leverde een rapport over het stads-
archief op, met aanbevelingen over de huisvesting en het personeel van het archief. Het
archief was op dat moment al verdeeld over depots in heel het stadhuis. Daarom stelde
de commissie voor de stukken samen te brengen in de bovenste verdiepingen van de
oude conciërgerie, waar tot kort tevoren het conservatorium had gehuisd. Wat personeel
betrof, werd geopperd Achille De Moor naar het archief over te plaatsen.225 Dat laatste
gebeurde inderdaad, maar een verhuizing van het archief kwam er niet. Daarop werd het
weer stil rond de commissie. In 1879 kwamen de leden bijeen, maar wat ze bespraken is
onbekend.226

Pas vanaf 1882 liet de Archiefcommissie verslagen van haar vergaderingen optekenen
in een register, op advies van Fredericq.227 Victor Vander Haeghen, de nieuwe stads-
archivaris, werd als secretaris opgenomen in de commissie. Stadsarchief en Archief-
commissie waren nu eindelijk werkelijk verenigd. In plaats van een controlerend en
beschikkend orgaan, werd de Archiefcommissie als het ware een groep van ere-archivaris-
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sen, die Vander Haeghen op voet van gelijkheid zouden bijstaan met hun raad. De
Archiefcommissie toonde vanaf 1882 eenzelfde activiteit als ere-archivaris Van Lokeren
in de jaren 1830 of als de nog jonge commissie in 1863. De commissie kreeg toen
inspraak in ‘alle aangelegenheden die de archiefzorg en het archiefbeheer betreffen’.228

Vanaf 1894 hield ze zich zelfs bezig met bronuitgaven, in een Oorkondenboek der stad
Gent.229 De Archiefcommissie – of de stadsarchivaris via de commissie – kon dus haar
stempel drukken op het werk in het stadsarchief. Absolute macht had ze daarbij wel niet.
Met haar ontwerp voor een archiefreglement uit 1890 (cfr. supra) had de commissie
geprobeerd de regel in te voeren dat de archivaris zich naar de wensen van het college en
de commissie diende te schikken. Deze bepaling zou beide organen op gelijke hoogte
hebben geplaatst. In het goedgekeurde reglement van 1893 was dit aangepast. De com-
missie mocht het stadsbestuur en de archivaris slechts adviseren. Niettemin was tussen
1882 en de Eerste Wereldoorlog de rol van de Archiefcommissie werkelijk allesbepalend
in het stadsarchief.

Met de Groote Oorlog kwam een einde aan de macht van de Archiefcommissie. Paul
Fredericq en Henri Pirenne – toegevoegd aan de commissie in 1893 – waren naar Duits-
land gedeporteerd, zodat ze het zonder haar twee meest vooraanstaande leden moest stel-
len. Na de oorlog slaagde de commissie er niet in om haar vooroorlogse kracht terug te
vinden. Hoewel in 1922 nog vier nieuwe leden werden benoemd, werden de eerste twee
naoorlogse bijeenkomsten pas in maart 1924 en april 1926 gehouden.230 Regelmatig
werden daarna nog nieuwe leden benoemd, maar het lijkt niet dat deze ooit vergaderden.
In 1956 klonk het in ieder geval dat er sinds de inhuldiging van de Berg van Barmhartig-
heid in 1932 geen enkele bijeenkomst was geweest.231 Dat lijkt bizar, want op 18 maart
1947 was de commissie nogmaals herbevestigd in haar bestaan en aangevuld met nieuwe
leden.232 Al die pogingen ten spijt, bleek de grote invloed van vóór de Eerste Wereldoor-
log voorgoed voorbij. De jaren na 1882 waren een werkelijk unieke periode voor de
Archiefcommissie en voor het stadsarchief.

1.1.5 CONCLUSIE

Het Gentse stadsarchief was in volle evolutie in de negentiende eeuw. Tijdens de Franse
tijd lagen de stedelijke papieren ongemoeid in hun oude depots, maar vanaf 1817 wer-
den zij op allerlei manieren onder handen genomen. Het stedelijk archief werd geregle-
menteerd. Het kreeg aangepaste lokalen. Dit gebeurde niet zozeer op initiatief van het
stadsbestuur, maar dankzij de dynamische archivarissen die werden aangesteld. Om hun
dromen te verwezenlijken, hadden zij medestanders nodig. Allereerst konden zij beschik-
ken over het personeel dat de stad hun toewees. Deze commiezen vervulden jarenlange
trouwe dienst en verzorgden de continuïteit over de verschillende stadsarchivarissen
heen. Verder kon de stadsarchivaris ook succesvol samenwerken met de stadssecretaris,
in onder meer het zoeken naar een geschikte huisvesting. Een goede verstandhouding
met andere stadsdiensten was hoe dan ook nodig, aangezien het plaatsgebrek in het stad-
huis almaar nijpender werd.

Van tijd tot tijd nam het stadsbestuur beslissingen met betrekking tot het stads-
archief, waarbij het vooral aandacht schonk aan het modern archief. Hoewel de
Gemeentewet de archiefzorg toewees aan het schepencollege, bekommerde ook de
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gemeenteraad zich over het archief. Tot erg diepgaande beslissingen kwamen zij in de
negentiende eeuw niet. Pas in 1893 vaardigde het college een archiefreglement uit. De
verhuizing naar de Troonzaal in 1891 had een stap voorwaarts van dezelfde orde kunnen
zijn, maar werd uiteindelijk een fiasco. Het was wachten tot 1932 alvorens de huisves-
ting van het archief de hoognodige vernieuwing kreeg, toen de Berg van Barmhartigheid
in de Abrahamstraat in gebruik werd genomen. Ondertussen had ook het personeel een
zekerder statuut gekregen. Vanaf 1920 wist de archivaris, net als eerder al zijn personeel,
welke administratieve graad hij had. Dit zorgde ervoor dat hij niet langer volledig over-
geleverd was aan de goodwill van zijn werkgever.

Een besluit van de gemeenteraad had wel al in het midden van de negentiende eeuw
gunstige gevolgen. Vanaf 1863 had Gent een Archiefcommissie. Hoewel haar ideeën
over de ordening van het modern archief een archivistische nachtmerrie zijn – zoals
iedereen die probeert iets terug te vinden in het negentiende-eeuws archief kan getuigen
–, bracht zij het stadsarchief in beweging. Nadat zij eerst een onafhankelijke koers had
gevaren, werd zij vanaf 1882 een verzameling van trouwe medestanders van de archiva-
ris. Mede daardoor ontplooide de commissie tussen de jaren 1880 en 1914 een activiteit
die zich uitstrekte over alle aspecten van de archiefzorg en het archiefbeheer. Uit de voor-
gaande alinea’s bleek hoe ingrijpend die periode wel was. De invloed van de Archief-
commissie kan dus moeilijk overschat worden. Zij hielp het stadsarchief van Gent tot
wasdom komen.

1.2 ARCHIEFBEHEER

Archiefbeheer is het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten
gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de

archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het
beschikbaar stellen daarvan. (ANV, 167)

Toen ‘commissaire-inspecteur des archives du Gouvernement’ Dupré in 1812 in Gent
passeerde, werd hem meegedeeld dat er in het stadhuis in totaal zes bewaarplaatsen voor
stedelijk archief waren. Vijf ervan bestonden ook al in de achttiende eeuw en hadden
sindsdien geen noemenswaardige wijzigingen ondergaan. Hun structuur kan dus gelden
als de oude orde van het Gentse stadsarchief. Die orde bleef tot aan het einde van de
negentiende eeuw bewaard, hoewel de stukken in de jaren 1820 grotendeels samenge-
bracht werden in één lokaal. Het was de Inventaire des archives de la ville de Gand van
Victor Vander Haeghen die in 1896, na veertien jaar herordenen, zou breken met de
achttiende-eeuwse structuur. Dit deel behandelt daarom zowel het uitzicht en de inhoud
van die zes oorspronkelijke depots, als hun bewerking in de negentiende eeuw. De drie
belangrijkste publicaties door een stadsarchivaris over het archief onder zijn beheer die-
nen daarbij als leidraad. Het gaat achtereenvolgens om de Notice sur le dépôt des archives
de Gand van Charles Parmentier en Auguste Van Lokeren uit 1835, om de Inventaire
analytique des chartres et documents appartenant aux archives de la ville de Gand door Pru-
dens Van Duyse en Edmond De Busscher, waarvan vier afleveringen verschenen tussen
1849 en 1867, en ten slotte om de Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue
méthodique général uit 1896. Vander Haeghen publiceerde ook nog twee afleveringen
van een Inventaire des archives de la ville de Gand. Etablissements religieux, maar dit werk
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is ondergeschikt aan de inventaris uit 1896. Alle drie tezamen vormen zij een gids door
de geschiedenis van het Gentse stadsarchief.

1.2.1 NOTICE SUR LE DÉPÔT DES ARCHIVES DE GAND (1835)

A l’exception des deux premières cathégories les cartulaires, etc., et les
chartes au nombre de 1213, non inventoriées à Lille en 1578, et qui ne pro-
viennent pas du coffre de fer, on a suivi dans cette notice les anciennes clas-
sifications.233

Deze mededeling van Charles Parmentier en Auguste Van Lokeren, vlak voor hun
beschrijving van de inhoud van het stadsarchief, lijkt tot dusver nooit de aandacht gekre-
gen te hebben die ze verdient. Nochtans heeft ze vergaande gevolgen. De twintig
pagina’s die daarop volgen, zouden – als de mededeling klopt – dan immers niet alleen
de toestand van het stadsarchief in 1835 beschrijven, maar ook de achttiende-eeuwse
situatie. Kan dit? Het lijkt aannemelijk. In 1821 was de inrichting van drie nieuwe
archieflokalen in het stadhuis afgerond (cfr. p. 26-27). Al het archief uit het ancien
régime, dat verspreid lag over het stadhuis, werd daar langzaam maar zeker onderge-
bracht. Pas in 1833 was dit werk bijna afgerond (cfr. bijlage I, p. 171). Toch verscheen al
twee jaar later de Notice sur le dépôt des archives de Gand. Niets wijst uit dat de stadsarchi-
varis op dat moment grote herordeningen had uitgevoerd. De geschiedenis van het stads-
archief legt dus geen hypotheek op de mededeling dat in 1835 de oude orde nog groten-
deels in voege was. Maar hoe zag die er dan wel uit?

De Notice is verdeeld in enkele onderdelen, die als volgt zijn gestuctureerd:

 Cartulaires et autres régistres. Plans, dessins, etc., etc. (p. 7-14)
• Registres des actes passés devant les échevins de la Keure (p. 10-14)

 [Oorkonden]
• Chartes et documens, au nombre de 1213, qui ne faisaient pas partie de ceux

placés dans le coffre de fer, et qui n’ont pas été inventoriés à Lille, en 1578
(p. 14-16)

• Chartes déposées dans le coffre de fer (p. 16-17)
• Chartes inventoriées à Lille en 1578 (p. 17)

 Archives des échevins de la Keure, en partie, comme formant le 1er membre de
Flandres (p. 18-19)

 Trésorerie. Comptes (p. 19-22)
 Administration (p. 22-24)
 Affaires criminelles, devant les échevins de la Keure (p. 24-25)
 Différens tribunaux des échevins de la Keure (p. 25-27)
 Registres des notaires (p. 27)
 Archives des échevins de la Keure et Parchons. Affaires civiles devant les tribu-

naux, sequestres et consignations (p. 27-28)
 Echevins des Parchons, chef-tuteurs des mineurs (p. 28-30)
 [Niet-stedelijk archief]

• Cartulaires, registres et comptes, des anciennes corporations et métiers (p. 30-
33)
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• Documens, concernant l’hôpital de St Jean, près de l’église de St Jacques, à
Gand, fondé par les magistrats de cette ville (p. 33-35)

• Documens concernant l’hôpital de St Jacques à Gand (p. 35-37)

De in de Notice opgenomen onderdelen behoorden tot drie verschillende groepen. Aller-
eerst waren er twee onderdelen die omwille van hun materiële vorm apart werden gehou-
den. Enerzijds ging het om een nieuwe reeks van onder meer registers, kaarten en teke-
ningen. Anderzijds werden ook de drie delen van de oorkondenverzameling hierbij
geplaatst: de inhoud van de ijzeren koffer, de oorkonden die in 1578 uit Rijsel terugkwa-
men en een nieuwe reeks van 1213 oorkonden.234 Ten tweede was er een groep van acht
onderdelen, die stedelijk archief bevatten. Zij komen in wat volgt verder aan bod. Ten
derde omvatte het archiefdepot ook enkele archieven die niet het stadsbestuur als archief-
vormer hadden. Het ging om ambachtsarchieven – met weliswaar ook enkele stukken
die tijdens het ancien régime ter kennisgeving aan het stadsbestuur waren bezorgd en
daardoor deel werden van het stedelijk archief – en hospitaalarchieven. Deze hospitaalar-
chieven komen hier niet ter sprake.235 De ambachtsarchieven verdienen daarentegen een
eigen casus (cfr. infra).

Als men bovenstaande structuur van de Notice vergelijkt met de inhoudstafel van de
Inventaire des archives de la ville de Gand, komt er maar weinig overeen. Alleen de nieuwe
afdeling ‘Cartulaires et autres régistres. Plans, dessins, etc., etc.’ lijkt herkenbaar in het
tweede deel, dat de titel ‘Cartulaires, chartes, inventaires et atlas’ draagt. Voor de rest
biedt de Inventaire vooral een ordening naar onderwerp, terwijl in de Notice eerder de
functies of de organisatiestructuur van de archiefvormer vallen te herkennen. ‘Trésorerie.
Comptes’ uit de Notice evolueerde dan vermoedelijk naar ‘Finances’ in de Inventaire.
Ook dit sluit aan bij het vermoeden dat de Notice inderdaad een oorspronkelijkere toe-
stand beschrijft.

De Notice is evenwel niet de enige beschrijving van het stadsarchief uit de vroege
negentiende eeuw. Eerder kwam reeds het bezoek op 21 november 1812 van ‘commis-
saire-inspecteur des archives du Gouvernement’ Dupré aan het stadhuis ter sprake. Er
was toen sprake van zes archiefdepots: de archieven van de Keure, ‘du crime’, ‘du premier
bureau’, het depot van ‘garde orpheline’, van de burgerlijke stand en van de thesaurie.236

François Hye-Schoutheer vergezelde Dupré op diens bezoek aan deze lokalen en noteerde
achteraf wat de aandacht van Dupré kon trekken.237 Voor alle zes depots zorgde dit voor
een rudimentaire beschrijving. Als deze wordt gecombineerd met de Notice uit 1835, aan-
gevuld met de schaarse beschrijvingen die Charles-Louis Diericx in 1814 gaf, wordt het
mogelijk de structuur van het Gentse stadsarchief – hoewel er van één archief geenszins
sprake was – aan het einde van de achttiende eeuw te reconstrueren.

Les archives de la Keure
[Dupré] annota les 55 registres de la Keure y compris l’index, ainsi que les
actes entre particuliers passés devant lesdits échevins, depuis 1346-1646, les
livres de passeports, etc., quant aux registres de 1346 à 1646, il n’annota
pas le nombre.238

Met de zogenaamde ‘47 registers’ [reeks 93] – de reeks telt nu 53 registers – vielen in
deze eerste ruimte meteen enkele erg belangwekkende stukken te vinden. Zij stonden in
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hetzelfde lokaal als de jaarregisters van de schepenen van de Keure, waarin de akten van
de vrijwillige rechtspraak werden opgetekend [reeks 301]. Dankzij Diericx weten we dat
deze stukken in de voormalige griffie van de Keure stonden. De jaarregisters zag hij er
‘dans les armoires supérieures tous près de la voûte’. Daaronder stonden de cartularia.
Volgens Henri Nowé lag deze griffie naast de Pacificatiezaal.239 Dit is inderdaad een
gewelfd lokaal.

De aanwezige ‘livres de passeports’ zijn waarschijnlijk stukken van na 1795. Onder
Frans bewind werden in deze oude griffie namelijk paspoorten uitgereikt. In 1813 was
de ruimte wel al niet meer in gebruik, volgens een beschrijving die Hye er toen van
opstelde. Op dat moment bevatten de kasten nog andere belangrijke reeksen als ‘41
registres vry huys vry erve’ [reeks 303] en de registers met de stadscijnzen [reeks 152].240

In de Notice werd dit depot beschreven als ‘Registres des actes passés devant les échevins
de la Keure’ (p. 10-14).

Plattegrond van het stadhuis, overgenomen uit H. Nowé, Het stadhuis van Gent, s.l., 1949.
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Les archives dits du crime

[Dupré] ne fit aucune annotation particulière.241

De aantekeningen van Hye-Schoutheer bieden maar weinig informatie over dit archief.
Diericx zegt er wel wat meer over: ‘L’hôtel-de-ville renferme de plus le dépôt des procès
criminels, et celui des procès civils que les échevins soutinrent devant les différentes cours
de justice’.242 Verschillende delen uit de inventaris van Parmentier en Van Lokeren lij-
ken naar deze archiefstukken te verwijzen: ‘Affaires criminelles, devant les échevins de la
Keure’ (p. 24-25), ‘Différens tribunaux des échevins de la Keure’ (p. 25) en ‘Archives des
échevins de la Keure et Parchons. Affaires civiles devant les tribunaux, sequestres et con-
signations’ (p. 27). Het is echter niet duidelijk of zij allemaal tot het archief ‘dits du
crime’ behoorden.

Celles dites du premier bureau

[Dupré] y annota la correspondance, les comptes, des moyens communs,
vingtième, etc., et sur l’assurance qui je lui donnai qu’il ne s’y trouvait
aucune chartre ancienne, ou autre acte antérieur à 1540, sur ce que Charles-
Quint à cette époque avait tout enlevé, il ne prit aucune note particulière des
chartres existantes dans ce dépôt.
Je lui dis que les coffres qui se trouvaient là appartenaient à des hospices, il
n’en prit point note.243

Dit was kennelijk een groot lokaal, waar onder meer plaats was voor verschillende kisten.
Bovendien waren er oorkonden aanwezig. Hye-Schoutheer misleidde hier naar eigen
zeggen de Fransman. Van Lokeren en Parmentier stelden daarom in hun Notice dat het
dankzij Hye was dat Dupré geen stukken aan het Gentse stadsarchief kon onttrekken.
Louis-Prosper Gachard hechtte daar weinig geloof aan, maar wees erop dat het Keizerlijk
Archief dat Dupré mee moest helpen vullen eenvoudigweg nooit werd verwezenlijkt.
Volgens hem had Hye daarnaast een te lage functie in het stadhuis om te kunnen protes-
teren tegen Dupré.244 Protesteren deed Hye inderdaad niet, maar Dupré om de tuin lei-
den kon hij zeker wel!

Wat viel er allemaal in dit archief ‘du premier bureau’ terug te vinden? Anders dan de
naam doet vermoeden, ging het wel degelijk om ancien-régimearchief, zoals ‘les comp-
tes, des moyens communs, vingtième, etc.’ [reeks 450, 451 en 452]. Ook niet nader
omschreven briefwisseling en oorkonden lagen er. Deze omschrijving doet denken aan
een alinea uit het werk van Diericx:

Les archives de la première secrétairerie du collége de la Keure, dont celles de
la trésorerie formoient pour ainsi dire un appendice, nous offrent tous les
papiers qui sont relatifs aux finances, non seulement de la commune, mais
aussi des différentes corporations civiles qui étoient sous la surveillance des
échevins; et celles comprennent en outre tout ce qui se rapporte à la corres-
pondance et autres relations avec le Gouvernement, de même que les registres
des résolutions des échevins.245
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Dit ‘archief van het eerste secretariaat’ lijkt overeen te komen met het archief van het
eerste bureel. In allebei berustten financiële stukken, waaronder ook zij die door de
ambachten waren neergelegd. Deze ambachtsstukken werden door Parmentier en Van
Lokeren opgenomen in een apart onderdeel ‘Cartulaires, registres et comptes, des
anciennes corporations et métiers’ (p. 30-33). Ook correspondentie was hier te vinden.
De aanwezigheid van oorkonden, die Hye uit het zicht probeerde te houden, kan ook
worden verklaard. De oorkonden die op 11 mei 1540 door Karel V waren teruggegeven
aan de stad, werden in een ‘achtercomptoir’ van het eerste secretariaat van de Keure
geplaatst.246 Aan deze toestand was in 1813 blijkbaar maar weinig veranderd. Alleen
droeg het eerste secretariaat toen de modernere titel van eerste bureel.

Dit archiefdepot kan waarschijnlijk worden vereenzelvigd met de centrale ‘archieven-
kamer’ die in de achttiende eeuw werd ingericht in het stadhuis.247 Over deze kamer
heerst behoorlijk wat onduidelijkheid. In het werk van Frieda Van Tyghem over de
bouwgeschiedenis van het stadhuis valt er geen spoor van terug te vinden.248 De
geschiedschrijving over het Gentse stadsarchief biedt evenmin soelaas.249 De aanzet tot
het inrichten van dit lokaal werd mogelijk gegeven bij het beleg van de stad door Eugène
van Savoie en de hertog van Marlborough in 1708. Toen werden de papieren van de stad
naar de kelders van het stadhuis overgebracht. Nadat het beleg was afgelopen, zouden de
stukken die de administratie niet meer nodig meende te hebben, in de archievenkamer
zijn ondergebracht. Naar aanleiding van een inventarisatie in 1737 verhuisden dan weer
‘pampieren, lettraigen ende rekeninghen’ die in wanorde op zolder lagen, naar het
lokaal.250

Enkele stukken die Hye vermeldde in zijn beschrijving van het archief van het eerste
bureel komen ook terug in een achttiende-eeuwse inventaris van de archievenkamer. Zo
lagen er daar inderdaad ‘ontfangen brieven vande Majesteyt’ van 1580 tot 1769, net als
allerhande rekeningen. De beschrijving van de ‘rekeninghen, ghedaen door den commys
van de ghemeene middelen’ nam verschillende folio’s in die inventaris in beslag.251 Ver-
der onderzoek naar het archiefbeheer door het Gentse stadsbestuur tijdens het ancien
régime is echter nodig. In het overzicht van Parmentier en Van Lokeren valt de inhoud
van de archievenkamer in ieder geval niet meteen te herkennen. De correspondentie van
de magistraat staat onder ‘Administration’ (p. 22-24), wat inderdaad lijkt te verwijzen
naar dit depot. ‘Les comptes, des moyens communs, vingtième, etc.’ werden echter
ondergebracht bij ‘Trésorerie. Comptes’ (p. 19-22).

Le dépôt de la garde orpheline

[Dupré] ne prit point note particulière de ce dépôt, [et] fut très-content de
l’ordre qui regnait dans cet archive.252

De belangrijkste informatie die Hye over dit lokaal wist mee te geven, is dat het zich op
de benedenverdieping van het stadhuis bevond. Dit ondersteunt het vermoeden dat ‘le
dépôt de la garde orpheline’ een ruwe omschrijving is van het archief van de schepenen
van Gedeele, waarvan de Staten van Goed – de ‘Weesenboeken’ [reeks 330] – het voor-
naamste onderdeel vormen. Op plannen van het stadhuis uit de Franse tijd komt name-
lijk de aanduiding ‘Archives de Parchons’ of ‘Greffe et archives de Parchons’ voor, op de
benedenverdieping van het schepenhuis van Gedeele, naast de Pacificatiezaal.253 Moge-
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lijk was deze ruimte ingericht als archief in uitvoering van het besluit van de schepenen
van Gedeele van 24 juni 1757.254 Een inventaris van de stukken van de ‘Echevins des
Parchons, chef-tuteurs des mineurs’ valt terug te vinden bij Parmentier en Van Lokeren
(p. 28-30).

Dit archief was de werkplek van ‘citoyen Keymeulen’, de ‘garde note de cette admi-
nistration’.255 Rond 1800 was hij het hoofd van het tiende bureel, verantwoordelijk voor
de ‘bewaeringe der archiven van den borgerlyken staet’ (cfr. p. 33-34). Deze aanduiding
hoeft niet te verbazen, want de Staten van Goed werden beschouwd als een soort van
ancien-régimeaanvulling op de registers van de burgerlijke stand (cfr. p. 22).

Le dépôt de l’état civil

Je ne fus point avec [Dupré] et ne puis dire s’il prit des notes.256

In 1811 werd in het stadhuis een bewaarplaats voor de registers van de burgerlijke stand
gecreëerd.257 Dit was ongetwijfeld het nieuwste depot in het stadhuis, dat weliswaar niet
zoveel voorstelde. Het ging slechts om een tussenverdieping in een gang.258 De gang tus-
sen de Bollaertskamer en de Kapellekamer lijkt de meest waarschijnlijke plaats voor deze
registers (cfr. plattegrond op p. 48), aangezien de burgerlijke stand gehuisvest was in de
Bollaertskamer.259 De inhoud van dit depot viel in 1835 niet onder de bevoegdheid van
de stadsarchivaris.

La trésorerie

[Dupré] ne voulut point la voir, ne l’y trouvant que des comptes.260

Oude rekeningen konden tijdens de Franse tijd op weinig belangstelling rekenen. Vol-
gens de eerste revolutionaire vernietiginsrichtlijnen dienden slechts de laatste dertig jaar
volledig bewaard te blijven. Voor de rest volstonden vijf exemplaren per honderd jaar.261

De weigering van Dupré om deze stukken te bekijken, lijkt daardoor verklaard. Boven-
dien bestaat de kans dat Hye zijn uiterste best deed om het belang van deze stukken te
minimaliseren. Zelf vond de latere stadsarchivaris de thesaurie op het stadhuis maar al te
belangrijk. In 1813 stelde hij er een uitgebreide beschrijving van op, met aandacht voor
de aanwezige kunstvoorwerpen én archiefstukken. Hij beschreef vier lokalen en een
gang, gelegen op de eerste verdieping van het schepenhuis van Gedeele, langs de Boter-
markt.262 Hye deed zijn uiterste best om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Daarom toont
hij eerst hoe men, langs de gotische trap en door de oude keuken, in de gang van de
thesaurie kon raken. Vervolgens stapte hij de eerste ruimte binnen, gelegen tegen de
Troonzaal:

Cette place, qui est voûtée, est pavée en grès blancs, est éclairée par deux
chassis garnis de barreaux de fer; […]; c’est dans ce greffe que se trouve
disposés sur des rayons qui vont jusqu’à la voûte, les comptes et autres
registres jusqu’à l’an 1540, dont il est parlé dans l’inventaire de l’an 1717;
de plus, il y a des armoires. Tous ces rayons, où se trouvent, dans le plus
grand désordre, les pièces justificatives de la gestion des trésoriers à l’époque
de la fin du 17e siècle; de plus, au-dessus de la porte d’entrée, qui fait face
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aux chassis contre la muraille, est placé un grand rayon divisé en cases, qui
contient des pièces relatives aux mises en chef des rentes à charge de cette
ville, dont il n’est point parlé dans l’inventaire susdit, puisque ces pièces son
postérieures à la date de la formation.263

Dit lokaaltje was duidelijk het archiefdepot van de thesaurie, waar onbruikbaar geachte
stukken terecht kwamen. Na de Carolijnse Concessie, die het stadsbestuur van Gent in
1540 grondig hervormde, konden de oudere stadsrekeningen [reeks 400] als oud archief
worden beschouwd. Zij werden daarom apart gezet. De inventaris uit 1717 waarvan
sprake is, is de ‘Inventaris van alle de stads groote rekeninghen, ontfanckboeken, ver-
pachtinghen, documenten ende aude lettraegien berustende ter tresorie van de selve
stadt’, die uitgebreid wordt besproken in het onderzoek van Willy Van de Vijver.264

De volgende ruimte was de ‘salle dite la Chambre de la Tresorie’, waar zich ook
archief bevond. Links van de schouw ‘au-dessus d’une armoire sont placés sur des rayons
quantités de registres de comptabilité. Ces rayons sont marqués.’265 En dat was nog niet
het belangrijkste in deze ruimte:

Vis-à-vis de la cheminée se conservent dans … armoires, les quittances,
mises en chef des rentes et autres documens et pièces justificatives des paye-
ments faits par le trésorier des années … et suivantes.
Au-dessus desdites armoires sur des rayons marqués … sont rangés les
grands comptes de la ville depuis 1541 à 1792, tous reliés en registres à cou-
vercles de parchemin: ces rayons sont couronnés par une corniche et sur les
volets des chassis étaient peints les armes de la ville et les lettres S.P.Q.G.
couronnés; pendant les fureurs révolutionnaires, ces armes et couronnes ont
été couvertes par une couleur noire à l’eau; le pavé est en grès blanc.266

In de Thesauriezaal stonden de stadsrekeningen vanaf 1541 [reeks 400]. Jammer genoeg
vulde Hye-Schoutheer heel wat gegevens niet in. Oude inventarissen kunnen daarvoor
wel soelaas bieden. Zo vermeldt de inventaris van de thesaurie uit 1717 dat de jongste
stadsrekeningen ‘in de locarissen van de camer ter voorseyde tresorie alwaer is sittende
dheer Elbo, greffier van de selve tresorie’ stonden.267 Deze ‘camer’ is de Thesauriezaal.
Opmerkelijk is ook dat het revolutionaire geweld zich hier liet voelen in 1794. Net zoals
de wapenschilden op de Staten van Goed onder druk waren overschilderd (cfr. noot 70
op p. 15), was dit archief bedreigd geweest. Hier volstond gelukkig het verwijderen van
de emblemen op de kasten en moest aan de stukken zelf niet worden geraakt.

De derde zaal die Hye beschreef was de ‘Chambre du Conseil’, waarvan de muren
met goudleder waren bekleed. Sinds 1847 maakt die muurbekleding deel uit van de col-
lectie van het Historische Museum, de voorloper van het STAM (cfr. p. 118-119).
Tegenwoordig vindt men deze decoratie dan ook in de zogenaamde ‘Thesaurie’ in dat
museum. Hye zag ze nog in zijn oorspronkelijke toestand in de thesaurie:

[La Chambre du Conseil] est éclairée par trois chassis grillés, et entièrement
tapissée en cuir dorré, le pavé est en marbre blanc et noir […]. Contre le
mur vis-à-vis les chassis et de chaque côté en retour, sont placés des rayons
divisés en cases, lesquelles sont marqués des années 1760 à 1793, et
contiennent chacune les pièces justificatives de la gestion du trésorier pen-
dant l’année qui correspond à celle où elles se trouvent placées.268
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Deze zaal bevatte de bewijsstukken bij de stadsrekeningen uit de meest recente jaren
[reeks 403]. Misschien werden zij na dertig jaar als minder bruikbaar gezien, waarna ze
naar het archiefdepot van de thesaurie konden worden gebracht, om plaats te maken
voor de stukken die de administratie wel bij de hand wilde hebben.

Verscholen achter een gordijn in de ‘Chambre du Conseil’ zat nog een verrassing.
Weer is de beschrijving van Hye-Schoutheer duidelijk genoeg:

Au milieu de ce mur est une petite porte à ornemens dorés et cachée par un
rideau, elle donne entrée à une petit cabinet pratiqué au-dessus du passage
qui conduit de la tresorérie à la grande cuisine; on y monte par un petit esca-
lier en pierre blanche et à rampe de fer: ce cabinet éclairé par deux chassis
grillés qui donnent sur la cour intérieure de l’hôtel-de-ville est voûté et pavé
en marbre blanc et noir. […] Vis-à-vis les chassis est une armoire à deux
battons pratiqués dans l’épaisseur de la muraille; elle contient quelques
anciennes pièces relatives au canal du Sas, et des vieux titres de rentes rem-
bourcés etc.269

Dit vertrekje, dat niet veel meer dan een rijkelijk versierde alkoof was, bestaat tegen-
woordig niet meer. Alleen de plafondschildering, in de gang op de eerste verdieping van
het schepenhuis van Gedeele, bleef bewaard. Mogelijk werd de alkoof in 1845 leegge-
haald en weggebroken. Dat jaar stelde Joseph De Moor toch een ‘inventaire des objets
deposés dans deux armoires qui se trouvant dans une chambre voutée au dessus de
l’ancienne trésorerie à l’hôtel de ville’ op.270 Archiefstukken lagen er toen blijkbaar niet
meer. Al in 1813 waren de stukken die er zich bevonden niet erg belangrijk [reeks 404bis

en reeks 459, 459bis, 470 of 481 (?)].
Ten slotte keerde Hye terug naar de gang waar hij zijn beschrijving was begonnen,

die tegenwoordig versierd is met de muurschilderingen uit de Leugemeete. In 1813 was
daar ook nog archief ondergebracht.

Dans l’allée dite la trésorerie, à droite de la porte d’entrée de la Chambre de
la Trésorerie se trouvent quatre vieilles armoires, renfermant aussi des docu-
ments relatifs à la trésorerie décrits dans l’inventaire qui précède, les papiers
n’y sont plus dans le même ordre qu’en 1707; les deux premieres armoires
ainsi que les tiroirs (laeden) qu’elles renferment, sont tous vuides.
A gauche contre le mur de la cuisine [d.i. de oude keuken, boven de griffie
van de Keure] et en retour contre celui de la Chambre de la Cavalcade [d.i.
de Troonzaal], sont placées … armoires, renfermant également des papiers
et titres de la trésorerie; comme il n’en est pas fait mention dans l’inventaire,
il est à présumer qu’elles n’ont été construits que depuis 1707. Entre les deux
portes donnant dans la trésorerie, était placé contre le mur, dans un cadre de
bois, le plan de la ville de Gand et de ses environs (Jacq[ues]s Horenbault,
Gandavi fecit aprilis 1619.), fermant au moyen de deux chassis. Ce dessin
sur papier, est extrêment curieux: il fut transporté en 180… au bureau,
depuis Mr Vanderhaeghen, nommé maire de la ville Gand en 1811, ayant
réuni le bureau des travaux publics à celui des finances, sous la dénomina-
tion de première division.271
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Het lijkt erop dat Hye, of kopiist Jan Frans de Laval, hier een fout beging. Bedoeld wordt
de reeds aangehaalde inventaris van 1717 (en niet 1707), waarin inderdaad onder meer de
inhoud van de kasten ‘in den ganck aen de deure van de tresorie’ staat beschreven.272

Hiermee eindigt de rondleiding van Hye door de thesaurie op het stadhuis. Onge-
twijfeld zit er nog stof voor verder onderzoek in verscholen, waarbij bijvoorbeeld de
‘Inventaris van de rekenynghen, documenten ende andere stickx rustende ter tresorye
van der stede van Ghendt, ghedresseert ende ghemaeckt by den gheswoorne clercq ten
selven comptoire in de maendt van novembre 1614’ naast de beschrijving van Hye kan
worden gelegd.273 Ook de Notice van Parmentier en Van Lokeren lijkt bruikbaar in der-
gelijk onderzoek. ‘Trésorie. Comptes’ (p. 19-22) vormde in 1835 namelijk nog een apart
onderdeel van het stadsarchief.

Het stadsarchief dat Parmentier onder zijn hoede kreeg, was een verspreid archief,
dat al op minstens vijf plaatsen in het stadhuis – het depot van de burgerlijke stand stond
los van de rest – werd bewaard. Het is de verdienste van de stadsarchivaris dat hij alle
stukken op één plaats wist te verzamelen en daarbij respect betoonde voor hun oorspron-
kelijke structuur. Hij haalde er wel enkele stukken uit die omwille van hun vorm en
inhoud (cfr. infra) opmerkelijk waren, bracht stukken over de ambachten samen met
verworven ambachtsarchief en verzamelde blijkbaar alle financiële stukken in het onder-
deel ‘Trésorie. Comptes’. Niettemin vormt de Notice die Parmentier en Van Lokeren in
1835 lieten verschijnen eigenlijk een toegang tot het Gentse stadsarchief zoals dat ook in
de achttiende eeuw had bestaan. Dankzij het verslag van het bezoek van Dupré – die
nochtans zeker niet welkom was – bleek een reconstructie van die oude toestand zelfs
nog makkelijker. In het licht van deze bevindingen lijkt een nieuwe lezing van de ancien-
régime-inventarissen een interessante onderzoekspiste. In dit onderzoek komt de acht-
tiende-eeuwse toestand niet verder ter sprake. Wat er in de negentiende eeuw gebeurde,
wordt hier wel behandeld.

1.2.2 INVENTAIRE ANALYTIQUE DES CHARTRES ET DOCUMENTS 
APPARTENANT AUX ARCHIVES DE LA VILLE DE GAND (1849-1867)

In haar werk over de Parijse Ecole des Chartes en de organisatie van archieven en biblio-
theken in Frankrijk tussen 1820 en 1870 toont Lara Moore welke evolutie de opvattin-
gen over wat een ‘geordend archief’ was, tijdens de negentiende eeuw doormaakten.274

Ook in Gent was de Notice van Charles Parmentier en Auguste Van Lokeren, die groten-
deels de achttiende-eeuwse ordening overnam, slechts een eerste tussenstop in het inven-
tariseringswerk dat nog de rest van de negentiende eeuw duurde. Een grote verandering
hadden de auteurs van de Notice wel al doorgevoerd. Ze creëerden een nieuwe reeks van
‘Cartulaires et autres régistres. Plans, dessins, etc., etc.’, terwijl de oorkonden eveneens
apart werden behandeld in hun beschrijving.275 In andere archieven werd in de negen-
tiende eeuw op eenzelfde manier naar materiële vorm geordend. Brugs stadsarchivaris
Pierre Bogaerts zette bijvoorbeeld het plan op het hele stadsarchief te verdelen in drie
grote categorieën: registers, oorkonden of originele stukken en liassen of mappen.276

Nog in de jaren 1880 beperkte rijksarchivaris Felix-Henri d’Hoop zich in zijn inventaris-
sen van het archief van Aalst en Geraardsbergen tot de oorkonden en registers in die
archieven. In de ene inventaris was het laatste nummer daarom ‘639 et suivants. Fardes
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de procédure, etc. (non classées)’, in de andere viel te lezen dat er nog ‘omtrent vijfhon-
derd pakken welke het meestendeel een opschrift dragen’ in het archief lagen, weliswaar
door d’Hoop ter plaatse voorzien van een voorlopige inventaris.277

De keuze die archivarissen zoals d’Hoop maakten, werd ingegeven door pragmati-
sche overwegingen. Registers en oorkonden waren behoorlijk handelbare stukken, die
redelijk eenvoudig konden worden beschreven. Bovendien waren zij het soort bronnen
waar historici naar op zoek waren. Oorkonden werden immers beschouwd als ‘les seuls
documents authentiques de l’histoire pour les temps reculés’.278 Het resultaat was dat er
overal kunstmatige oorkondenverzamelingen van gigantische omvang werden aangelegd,
die chronologisch geordend konden worden. Dit gebeurde ook in Gent. Vanuit dezelfde
overwegingen werden ook allerhande interessant geachte losse stukken bij elkaar gezocht,
die dan werden ingebonden.279 Parmentier paste als stadsarchivaris deze methode veel-
vuldig toe.280 Prudens Van Duyse zag er eveneens het heil van in. In 1859 werden bij-
voorbeeld alle zeventiende- en achtiende-eeuwse stukken met betrekking tot de gemeen-
tescholen bij elkaar gezocht, om er een band van te maken [reeks LXXXII].281

Het inbinden van losse stukken zorgt ervoor dat documenten onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn, hoewel zij mogelijk in een heel andere context werden opgesteld.
Bij het raadplegen van dergelijke banden is het dus belangrijk om te weten dat het niet
gaat om een eigentijdse bundeling, maar een latere creatie. Victor Vander Haeghen was
zich blijkbaar bewust van dit probleem, toen hij de Inventaire des archives de la ville de
Gand uitgaf. De banden die door zijn voorgangers waren samengesteld, worden daarin
namelijk veelal gesignaleerd, hoewel deze over de gemeentescholen daar al een uitzonde-
ring op is. De Archiefgids uit 1983 wijst daarentegen helemaal niet op deze negentiende-
eeuwse bundelingen, zelfs niet wanneer een exemplaar als 94bis, nr. 27 – een van de door
Parmentier samengestelde banden met betrekking tot de zestiende eeuw – wordt bespro-
ken.282 Dit is een ernstige tekortkoming.

Deze inbindpraktijk is de meest extreme vorm van archieven onderwerpsmatig orde-
nen. Wie iets over rederijkerskamers in Vlaanderen tussen 1437 en 1819 wil weten,
hoeft niets anders te doen dan de relevante band erop na te slaan [reeks 2003, nr. 1].283

Heel het stadsarchief omvormen tot een dergelijke bibliotheek van bronnen gebeurde
gelukkig niet.284 Daarom geven de banden die werden gerealiseerd een beeld van de
voornaamste interesses van de stadsarchivarissen. In 1836 schreven Parmentier en Van
Lokeren bijvoorbeeld dat de ‘collection d’autographes et signatures’, die in omslagen
werd bewaard, ook ingebonden zou kunnen worden.285 Een jaar later was dit gebeurd:

La collection d’autographes et signatures sont reliés en 2 volumes, savoir le
1r de 1457 à 1599, le 2e de 1600 à 1794 [reeks 2ter, nr. 1 en 2]. Plusieurs
documens sur la restitution des privileges aux Gantois en 1577, ainsi que
sur l’arrestation des seigneurs d’Aerschot etc. de 1577 à 1580, reliés en un
volume [reeks 94bis, nr. 27]. Les lettres du prince d’Orange G[uillau]me de
Nassau adressée au Magistrat de Gand de 1578 à 1584 reliés en un volume
[reeks 94bis, nr. 29].286

De manier waarop in de negentiende eeuw met oorkondenschatten werd omgegaan, ver-
schilt niet veel van de gewoonte tot inbinden. Charters en zogenaamde ‘authentieke
documenten’ werden verzameld, geordend en beschreven. Inbinden gebeurde niet, maar
de stukken werden wel op een andere ingrijpende manier aan elkaar geregen, door het
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publiceren van een Inventaire analytique des chartes et documents. Een dergelijke publica-
tie vormde de bekroning van lang werken. Eerst was het nodig de stukken te vinden en
te beschijven. Dit werk werd in Gent door Parmentier aangevat. Hij snuffelde in alle
uithoeken van het stadhuis, op zoek naar archiefstukken (cfr. bijlage I, p. 171). De
Gentse oorkondenschat was lang verwaarloosd en daardoor verspreid geraakt, wat weinig
bevorderlijk was voor haar bewaring.

Om de geleden schade te kunnen meten, baseerde Parmentier zich zoveel mogelijk
op de oude inventarissen die hem ter beschikking stonden. Dit zorgde ervoor dat hij de
oorkonden opdeelde in drie aparte reeksen, waarvan er twee gebaseerd waren op een
oudere ordening. De oudste stukken maakten deel uit van de zogenaamde ‘ijzeren kof-
fer’. Het ging om de negenenzeventig charters die Karel V had aangeslagen, maar al in
1540 aan de stad had weergegeven. Toen de inhoud van de koffer in 1543 werd geïnven-
tariseerd, waren er al enkele recente stukken aan toegevoegd. Met de uitgave van deze
zestiende-eeuwse inventaris uit de Mémoires van Diericx toog Parmentier aan het
werk.287 Hij zocht de opgesomde charters bij elkaar en vergeleek hun inhoud met de
beschrijving ervan, die hij zo nodig lichtelijk corrigeerde. In de kantlijn gaf hij elk stuk
uit de inventaris een nummer, waarbij hij ook de taal van de oorkonde noteerde. De
archivaris vond vrijwel alle stukken terug, die bovendien in goede staat verkeerden. Dat
oordeel velde hij toch in de Notice uit 1835, waarin hij ook nog meegaf dat het in totaal
om 109 stukken ging, met als oudste een oorkonde uit 1178 (lade T, nr. 17).288 Het
werk aan de eerste reeks was daarmee afgerond.

De toestand van de tweede reeks was zorgwekkender. Deze serie bestond uit de 602
oorkonden die het Gentse stadsbestuur pas in 1578 terugkreeg uit Rijsel, waar de Reken-
kamer de charters had bewaard die Karel V in 1540 niet had gerestitueerd. De terugge-
komen Rijselse oorkonden waren een weinig gunstig lot beschoren. In 1835 bevonden er
zich nog amper 326 in het stadsarchief. Een kwart daarvan was bovendien beschadigd.289

Tot dat besluit kwam Parmentier met behulp van hetzelfde werk van Diericx, waarin
namelijk ook een bij de restitutie opgestelde inventaris is opgenomen.290 In het boek
nummerde de archivaris de oorkonden die hij terugvond met rode inkt. In dezelfde kleur
werd eveneens een letter toegekend. Dat was een code die aangaf in welke staat de stuk-
ken verkeerden.291 Deze charterinventaris – niet meer dan enkele aantekeningen in een
kantlijn – wilde Parmentier vervolgens in een apart register overnemen. De kladversie
ervan voltooide hij omstreeks 1834, maar bij het overschrijven in het net raakte hij niet
verder dan de eerste 69 oorkonden.292 Misschien eiste het werk aan de derde oorkonden-
reeks te veel aandacht op.

De derde reeks werd door Parmentier zelf aangelegd. Het ging om akten die niet uit
de ijzeren koffer kwamen of tot de 602 oorkonden uit Rijsel behoorden en dus nog
nooit waren geïnventariseerd. In totaal betrof het 1213 stukken, waarvan driekwart uit
de zestiende en de zeventiende eeuw stamde.293 De inventaris die Parmentier ervan
opstelde, bleef niet bewaard. Zijn opvolger Van Duyse nam deze reeks immers ook
grondig onder handen. Zoals in het tweede onderdeel van dit onderzoek uitgebreid
besproken zal worden, voerde het stadsarchief een actieve aanwinstenpolitiek. Aller-
hande verworven stukken werden aan deze oorkondenverzameling toegevoegd. Op
alvast een oorkonde [reeks 94, nr. 568] staat vermeld dat zij in 1837 werd aange-
kocht.294 Om hoeveel toegevoegde oorkonden het gaat, heb ik niet onderzocht. Al te
omvangrijk lijkt de groep van verworven akten wel niet te zijn. Een ambitieuze poging
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tot uitbreiding mislukte bijvoorbeeld. Ondanks de teruggave in 1578 bewaarde de
rekenkamer van Rijsel later nog altijd verschillende oorkonden ‘qui toutes appartien-
nent ou se rattachent à l’histoire de notre ville’, uit de periode 1190 tot 1663. Aan het
einde van het ancien régime werden zij naar Wenen gebracht. Van Duyse rook in juli
1853 een kans om, naast de in 1540 en 1578 weergegeven oorkonden, deze Weense
charters ook aan zijn archief toe te voegen:

Il me semble, Messieurs, qu’une heureuse circonstance se présente pour
reclamer des pièces qui rempliraient une grande lacune dans les données his-

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de voornaamste reeksen uit het stadsarchief tijdelijk in de 
kelder van het stadshuis ondergebracht. Deze foto van Edmond Sacré uit september 1915 toont de 
dozen waarin de oorkondenverzameling toen werd bewaard. Links vooraan liggen de registers uit 

reeks 94bis. (SCMS_FO_6354)
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toriques fournies par les chartes de notre dépôt; j’entends parler des nou-
veaux liens qui se sont établis entre les cours de Bruxelles et de Vienne par
suite du mariage prochain de S.A.R. le duc de Brabant avec une princesse
autrichienne. Nul doute ou notre Gouvernem[en]t qui prend tant d’intérêt
aux chartres, aux sources authentiques de notre histoire appuiera volontiers
la négociation nationale dont j’ai l’honneur de vous entretenir.295

Het stadsbestuur, waarnaar Van Duyse bovenstaande brief schreef, deelde zijn mening.
De vraag van de stadsarchivaris werd doorgestuurd naar de minister van Buitenlandse
Zaken.296 Wat de minister er op antwoordde, werd niet teruggevonden. Als hij al een
antwoord stuurde, natuurlijk. Het huwelijk van de latere koning Leopold II met Maria-
Hendrika van Oostenrijk greep anderhalve maand later plaats, op 22 augustus 1853. De
prinses zou evenwel geen Gentse oorkonden meebrengen als bruidsschat.297

Van Duyse was in 1853 al enkele jaren druk in de weer met de publicatie van de
Inventaire analytique des chartres et documents, die gedeeltelijk een toegang vormt tot
reeks 94 van het oud archief (‘chartes de la ville de Gand’). Gedeeltelijk, want Van
Duyse nam in zijn Inventaire analytique ook oorkonden op die slechts als afschrift in een
cartularium bewaard bleven (cfr. infra). De inventaris van Van Duyse bouwt voort op
het werk dat Parmentier reeds had verwezenlijkt. Toch gaat het nog maar om één oor-
kondenreeks en niet meer om drie verschillende. Van Duyse versmolt ze namelijk met
elkaar en maakte er een grote chronologische serie van, die aanvatte in 1070 en uiteinde-
lijk door zijn opvolger Edmond De Busscher werd afgesloten met een stuk uit 1832.
Deze integratie van de oorkonden uit de ijzeren koffer en de Rijselse charters in de reeks
van niet-geïnventariseerde stukken was al in 1842 bijna voltooid.298 Voor Van Duyse
was de oorkondenverzameling die zo ontstond het belangrijkste onderdeel van het stads-
archief. Hij staafde die mening met enkele citaten uit het werk van Diericx, die hij over-
schreef om ze altijd bij de hand te hebben. Het ging bijvoorbeeld om:

Un bon théologien puisse dans l’Evangile, un bon jurisconsulte dans les lois
et un bon historien dans les chartes. L’auteur [p.] 238.299

Het stadsbestuur deelde het enthousiasme van zijn stadsarchivaris. Daarom besliste de
gemeenteraad in 1842 de inventaris van de eengemaakte oorkondenreeks te laten druk-
ken.300 Het resultaat waren vier afleveringen van de Inventaire analytique. In hoeverre
deze gebaseerd zijn op het werk van Parmentier is niet volledig te achterhalen, aangezien
diens inventaris van de 1213 ongeïnventariseerde stukken niet bewaard bleef. Wat de
Rijselse oorkonden betrof staat wel vast dat Van Duyse grote veranderingen aanbracht
aan het werk van zijn voorganger. Terwijl Parmentier de stukken had beschreven aan de
hand van verschillende kolommen, koos Van Duyse ervoor zijn inventaris te modeleren
naar de Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre van Jules de Saint-Genois,
die tussen 1843 en 1846 verscheen.301 Deze aanpassing was volgens Van Duyse nodig,
want de inventarissen uit 1543 en 1578 vond hij ‘trop défectueux’.302 De oude beschrij-
vingen werden daarom in een andere vorm gegoten. Een grote vernieuwing vormde het
opnemen van de oorspronkelijke datumregel, waar meteen ook de taal van het stuk uit
blijkt. Deze regels worden echter geplaagd door transcribeer- en drukfouten en zijn
bovendien soms aangepast om ze uniform te maken.303 De omrekening van de datering
gebeurde ook niet altijd foutloos (cfr. infra).
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Aan de beschrijvingen van de inhoud van de akten veranderde daarentegen vaak
maar weinig, hoewel zij intussen drie eeuwen oud waren. Een belangrijke aanvulling was
het toevoegen van verwijzingen naar uitgaven van de oorkonden en andere bewaarde
exemplaren. Van Duyse kon hiervoor wel deels gebruikmaken van het eerder werk van
Parmentier, voortbouwend op het nog oudere werk van Diericx. Een ander opmerkelijk
onderdeel van de Inventaire analytique was echter volledig het werk van Van Duyse:

L’archiviste, d’après l’avis de plusieurs savans, a cru devoir augmenter son
travail de l’analyse succin[c]te des actes offrant un intérêt historique,
conservés par suite de la transcription qui en a été faite dans nos cartulaires
et dans la collection connue sous le nom des quarante sept registres.304

Achter deze aanvulling ging het verlangen schuil een volledige reeks van ‘authentieke
documenten’ te creëren, waaruit de geschiedenis van Gent als het ware vanzelf zou blij-
ken. Het gevolg was dat de Inventaire analytique geen ontsluiting zou zijn van een
archiefreeks, maar van de inhoud van een deel van het stadsarchief. Daarmee verschilt de
inventaris van Van Duyse weinig van de inventarissen van oorkonden die in andere ste-
den werden opgesteld. De negentiende-eeuwse archivarissen presenteerden de als belang-
rijkst beschouwde stukken uit hun archief in deze publicaties. Zij kunnen daardoor nau-
welijks gelden als archivistische werken, maar zijn eerder ‘analytische’ geschiedenissen –
waar de bronnen zélf voortdurend aan het woord worden gelaten – die werden getekend
door de interesses en overtuigingen van de auteur.305 In de negentiende eeuw werd dit
echter niet als een probleem gezien. Dit blijkt al uit het citaat van Edward Gibbon dat
Van Duyse in zijn eigen exemplaar van de Inventaire analytique overschreef: ‘Tout ama-
teur de l’histoire qui désire s’instruire et qui a le sentiment de son devoir, doit puiser
dans les sources et consulter les originaux.’306 Dat deze originelen eigenlijk slechts een
negentiende-eeuwse presentatie in een inventaris waren, deerde niet. P. Pélicier, de archi-
varis van het Franse departement van de Marne, schreef bijvoorbeeld in 1885 lovend
over de Inventaire analytique:

Je ne sais comment vous remercier de l’extrême obligeance que vous avez
mise à m’adresser l’Inventaire des Chartes de Gand. Cette communication
m’est d’autant plus précieuse qu’elle m’évitera probablement la peine et les
frais d’un voyage: l’inventaire en effet parfaitement détaillé peut suffire à
toutes les exigences.307

Om de oorkonden die slechts in afschrift bewaard zijn ook op te nemen, had Van Duyse
niet zoveel tijd nodig. In 1849 werd de verschijning van de eerste aflevering van de
Inventaire analytique, die 109 pagina’s lang was en 548 akten behandelde, triomfantelijk
aangekondigd in het jaarverslag van de stad:

En publiant un inventaire analytique de ses chartres et autres documents
historiques, la ville de Gand a pris l’initiative sur toutes les autres villes du
royaume: ce travail sera utile à l’histoire de notre commune et jettera de
grandes lumières, tant sur l’histoire du pays, que sur celle de l’Allemagne,
de l’Angleterre et de la France.308

De inventaris van Van Duyse kon meteen op de hoogste lof rekenen. Nog in 1849
stuurde de minister van Binnenlandse Zaken een omzendbrief naar alle gemeenten van
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het land, om hen aan te moedigen hun archieven niet alleen te inventariseren, maar die
inventarissen ook aan de drukpers toe te vertrouwen. Als voorbeeld werd verwezen naar
de publicaties van het Rijksarchief én naar het werk van Van Duyse.309 Zes jaar later
moest de Gentse stadsarchivaris evenwel vaststellen dat de aansporingen van de minister
maar weinig gehoor kregen.310 Zelf bleef hij naarstig voortwerken. Nadat in 1849 de
eerste aflevering was verschenen, volgde de tweede in 1853, met 482 beschrijvingen.311

Vier jaar later verscheen de derde aflevering, die stukken uit de jaren 1545 tot 1586
beschreef.312 In het jaarverslag van de stad kon Van Duyse toen eindelijk wijzen op de
navolging die het Gentse voorbeeld kreeg in Kortrijk en Ieper.313 Die laatste stad en nog
enkele andere zouden Gent al snel overtreffen met hun inventarissen van oorkonden.
Het Gentse boekdeel, hoewel 720 pagina’s dik, verzinkt in het niet bij de werken uit
Ieper (zeven delen van 1853 tot 1868), Mechelen (acht delen van 1859 tot 1896),
Brugge (zeven delen van 1871 tot 1878) en Sint-Truiden (zes delen van 1886 tot
1895).314 Bovendien eindigde de Gentse Inventaire analytique in mineur. Toen Van
Duyse in 1860 overleed, was het drukwerk voltooid tot nr. 1703, een oorkonde uit
1623.315 De Busscher hechtte vervolgens niet meer hetzelfde belang aan de inventaris als
zijn voorganger. Pas in 1865 was al het materiaal voor de vierde aflevering eindelijk
klaar. Meer dan zevenhonderd stukken uit de jaren tussen 1585 en 1795 waren nu ook
beschreven.316 Het drukken van deze aflevering had maar liefst tien jaar geduurd, maar
eindelijk waren ook de oorkonden van 1585 tot 1832 – op het laatste moment werden
nog enkele stukken toegevoegd – ontsloten.317 Het werk was hiermee wel nog niet vol-
tooid. Van Duyse had bij de verschijning van de eerste aflevering in 1849 immers de
volgende belofte gemaakt:

L’ouvrage complet formera quatre ou cinq livraisons, chacune d’environ 200
pages, avec titre, préface, notes linguistiques et numismatiques, ainsi que
tables alphabétiques des matières, des noms propres et des noms de lieux, y
compris la topographie de la ville de Gand.318

De invloed van de inventaris van de Saint-Genois valt hier duidelijk in te merken. Die
Inventaire analytique bevatte volgens de titel namelijk een ‘notice historique sur
l’ancienne trésorerie des chartes de Rupelmonde, et suivi d’un glossaire, de notes et
d’éclaircissements’. Of Van Duyse al begonnen was aan de uitgebreide inleiding die hij
voor ogen had, is niet bekend. Wel hield hij alvast enkele indices bij, op trefwoorden,
eigennamen en plaatsnamen.319 In 1867 voelde De Busscher daarentegen niet veel
meer voor het toevoegen van taalkundige en numismatische aantekeningen bij de
Inventaire analytique. Hij beloofde enkel nog ‘un supplément renfermant une table
générale des matières ainsi que les tables des noms propres et des noms de lieux cités
dans les analyses’ uit te geven.320 In 1870 gooide de stadsarchivaris zijn plannen echter
helemaal om:

L’archiviste s’occupe activement de la Table générale de l’Inventaire des
chartes du dépôt communal, de 1070 à 1832. Cette table, conçue d’après un
mode spécial, sera en même temps une table des matières rangées par ordre
alphabétique et par ordre chronologique, donnant aussi le numéro et la pagi-
nation de l’inventaire, ainsi que le signataire et le résumé du document. La
confection de cette table exigera environ 3000 bulletins; elle pourra être mise
sous presse durant l’hiver prochain.321
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Een exemplaar van een dergelijke fiche bleef bewaard.322 Het ging om een gedrukt
blaadje, waar De Busscher in kolommen de verwijzing naar de oorkonde en het pagina-
nummer kon invullen, om vervolgens de vermelde namen, het onderwerp en een analyse
te geven.323 Ondanks deze methode voltooide hij de index nooit. In een volgend jaarver-
slag klonk het dat De Busscher het werk had moeten uitstellen, omdat opzoekingen naar
de geschiedenis van het stadhuis, als voorbereiding op de restauratie van dat gebouw, zijn
tijd opeisten.324 Daarna sprak De Busscher er nooit meer van. Toen hij in 1875 de eerste
vier afleveringen van de inventaris aan het stadsbestuur van Kampen bezorgde, beloofde
hij wel nog het vervolg ook op te sturen, wanneer dat verschenen zou zijn.325 Dat
gebeurde nooit. Het was een einde in mineur. Pas in 1939 stelde Henri Nowé op de
achterkant van briefpapier van het ‘Museum van Nijverheids- en decoratieve kunst’ een
‘Stadscharters. Register. Naamlijst’ op.326

De Inventaire analytique mocht in de twintigste eeuw al heel wat minder lof ontvan-
gen dan bij zijn verschijning. Er waren immers heel wat onvolkomenheden. Van Duyse
had dan wel getracht ook oorkonden op te nemen die slechts in afschrift bewaard werden
in het stadsarchief, maar in dit werk was hij – verbaast dit echter iemand? – niet volledig
geweest. In zijn eigen exemplaar schreef hij daarom nog beschrijvingen van allerlei stuk-
ken bij in de kantlijn. Uit dat exemplaar, dat ook door zijn opvolgers werd gebruikt,
blijken nog andere gebreken. De nummering klopt bijvoorbeeld niet. Er zijn namelijk
twee oorkonden die het nr. 708 dragen. Verder zijn er allerlei stukken die twee keer
beschreven staan, wat verschillende oorzaken kon hebben. Van Duyse kon bijvoorbeeld
de datering van een afschrift verkeerd gelezen hebben – of de datering in die kopie kon
niet kloppen – zodat het verband met andere afschriften of zelfs originele oorkonden niet
werd gelegd. Slordigheid kan ook een reden zijn. In ieder geval, al zeker nr. 63 en 64, nr.
238 en nr. 312, nr. 335 en nr. 337, nr. 471 en nr. 474 en nr. 750 en nr. 761 lijden onder
deze fout.

Verder is ook de Inventaire niet helemaal correct als inventaris. Nr. 96 bestaat vol-
gens de Inventaire in origineel, maar Parmentier had al vastgesteld dat het stuk verloren
was.327 Dat de datumaanduiding niet altijd even foutloos was, kwam al ter sprake. Zelfs
toen hij nog een student van Victor Vander Haeghen was, merkte Victor Fris al een ver-
keerde datumomrekening op. Nr. 211 en 212 werden allebei opgesteld op de maandag
na Palmzondag in 1296. In het eerste geval berekende Van Duyse dat dit 19 maart 1297
was, in het tweede geval 2 april 1297. Volgens Fris vielen de twee oorkonden echter te
dateren op 8 april 1297.328 Om dergelijke euvels te verhelpen, verbeterde Vander Haeg-
hen een exemplaar van de Inventaire zo goed mogelijk. Hij voegde bijvoorbeeld ook ver-
wijzingen naar de oude vijftiende- en zestiende-eeuwse inventarissen toe.329 Omgekeerd
plaatste hij in het exemplaar van de Mémoires van Diericx dat Parmentier al gebruikte
verwijzingen naar de Inventaire.330 In zijn Inventaire des archives de la ville de Gand nam
hij ook het supplement op dat De Busscher al had beloofd. Vander Haeghen beschreef
op een beknopte wijze nog zesentwintig oorkonden, waarvan de oudste uit 1292 en de
jongste uit 1584 stamt.331 Veel meer dan lapwerk was dit allemaal niet.

Hoewel het intussen al honderdzeventig jaar geleden is dat de eerste vellen van de
Inventaire analytique van de drukpers rolden, is het werk nog altijd in gebruik. Heel even
leek het erop dat het toch zou worden vervangen. In 1925 nam Henri Nowé, pasbe-
noemd als stadsarchivaris, in het jaarverslag op dat hij vaststelde dat ‘de oude inventaris
der Charters van de Stad door Van Duyse en De Busscher niet meer voldoet aan de ver-

droom.archivaris.book  Page 61  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 1 • EEN DROOM VAN EEN ARCHIEF?

62

eischten der moderne wetenschap’. Daarom begon hij meteen met het opstellen van een
nieuwe inventaris.332 Nowé kon zijn voornemen evenwel niet verwezelijken, zodat het
werk van Parmentier, Van Duyse en De Busscher onaangetast bleef. De gebreken van de
Inventaire laten zich bijgevolg nog altijd voelen.333 Tezelfdertijd wordt de hedendaagse
gebruiker daardoor nog altijd herinnerd aan het historisch enthousiasme van mensen als
Van Duyse.

1.2.3 INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE GAND. CATALOGUE 
MÉTHODIQUE GÉNÉRAL (1896)

In tegenstelling tot de goedgedocumenteerde inventarisatie van de oorkondenverzame-
ling valt er over de negentiende-eeuwse ontsluiting van de haast ontelbare registers en
bundels uit het stadsarchief maar weinig terug te vinden. Eerder bleek al de onduidelijk-
heid over de huisvesting van het archief. Informatie over de inrichting van die onbe-
kende lokalen is nog minder voorhanden. De inventaris van het oud archief van de stad
zat ongetwijfeld grotendeels verscholen in het geheugen van het personeel van het
archief. Een archivaris moest immers een ‘infatigable fouilleur de liasses’ zijn, die altijd
bereid was op zoek te gaan naar het onbekende.334 Zijn vondsten moest hij vervolgens
delen met het geïnteresseerde publiek. Zelf onderzoek doen, zonder veel hulp van de
archivaris, was voor een archiefbezoeker onmogelijk. De Notice sur le dépôt des archives de
Gand uit 1835 gaf wel enigszins een overzicht van het oud archief, maar was geenzins
volledig. In 1849 werd de beschrijving uit de Notice in het stedelijk jaarverslag opgeno-
men om ze een grotere verspreiding te geven, maar tot een verdere ontsluiting kwam het
vooralsnog niet. Niettemin deed Gent het met deze beschrijving nog zo slecht niet. Van
veel stadsarchieven bestond er geen enkel overzicht, terwijl bijvoorbeeld dat van Brugge
uit 1878 dezelfde gebreken toont als de Notice uit 1835. Het was slechts een opsomming
van heel vage categorieën of soms net verbazend gedetailleerde beschrijvingen, zodat een
onderzoeker er maar weinig mee kon aanvangen.335

Als ‘une armoire fermée, sans clef’ omschreef Frans De Potter archieven zonder
inventaris.336 Aan het einde van de negentiende eeuw zou die kast eindelijk opengaan.
De tijd van Inventaires analytiques, waarbij de inhoud van een reeks heel nauwgezet werd
beschreven, was voorbij. Een nieuwe archivistiek ontstond, waarin de inhoud van een
archief en niet van de stukken zelf ontsloten zou worden. Een inventaris zou slechts een
wegwijzer, ‘un poteau indicateur’ zijn, waarmee men een bezoek aan het archief kon
voorbereiden.337 De Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van Mul-
ler, Feith en Fruin codificeerde dit gedachtegoed.338 Toen deze Handleiding verscheen,
was in Gent de publicatie van een Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue
méthodique général al twee jaar afgerond. De Inventaire was ietwat – maar zeker niet hele-
maal – opgesteld in de geest van de nieuwe archivistiek. Stadsarchivaris Victor Vander
Haeghen speelde duidelijk een rol in de archivistische vernieuwing. Hij was bijvoorbeeld
lid van het organiserend comité van het eerste internationaal congres van archivarissen
en bibliothecarissen, dat in 1910 in Brussel plaatsvond.339 In Gent schoof hij bij zijn
aanstelling de ideeën van Edmond De Busscher opzij. Zijn voorganger had in het jaar-
verslag van 1876 het volgende plan uitgewerkt voor het ordenen van het oud archief:
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Lorsque de nouveaux locaux, pourront être mis à la disposition des archives,
une classification provisoire des DOCUMENS ANCIENS de notre dépôt: manus-
crits, registres et pièces éparses, d’un si grand intérêt pour l’histoire politique,
administrative et monumentale de la ville de Gand, sera entreprise, simultané-
ment avec leur translation dans les salles appropriées ad hoc, ce qui facilitera
le classement méthodique et la confection d’un Inventaire définitif.340

Volgens Edmond De Busscher was het noodzakelijk om eerst over geschikte lokalen te
beschikken, waarna grootschalige herordeningswerken zouden kunnen starten. Volgens
welke principes hij dan orde zou brengen in het geheel, deelde hij niet mee. Vermoede-
lijk zou een onderwerpsmatige rangschikking hem het meest genegen zijn geweest. Met
zekerheid valt dat niet te zeggen, want De Busscher kreeg zijn gevraagde lokalen niet.

Victor Vander Haeghen pakte het helemaal anders aan. Nog in het jaar van zijn aan-
stelling stelde hij samen met Ferdinand Vanden Bemden ‘un relevé sommaire de tous les
documents du dépôt’ op.341 Dit maakte het mogelijk eerst een intellectuele orde op te
stellen, zonder meteen met alle archiefstukken te moeten sleuren. Vander Haeghen
deelde voorlopig het oud archief op in drie groepen: ‘Administration centrale (Etat et
province)’, ‘Administration communale’ en ‘Cultes’. Deze groepen bestonden tezamen
uit maar liefst 536 archiefreeksen.342 De nummers die toen werden toegekend, vormen
nog altijd de verwijzing naar de reeksen van het oud archief. Binnen de twee jaar had
Vander Haeghen op deze manier de basis gelegd voor zijn ‘catalogue méthodique
général’ en het uitzicht van het oud archief voor altijd veranderd.

Het fundament was dan wel al snel gelegd, het verder uitwerken nam meer tijd in
beslag. In 1886 waren wel al de eerste 205 reeksen – ofwel de eerste vier delen van de
uitgegeven inventaris uit 1896 – ondergebracht in een zaal die tijdelijk als archiefdepot
dienst deed.343 Pas toen hierin voldoende vooruitgang was geboekt, werd ook een onder-
deel van het oud archief dat eerst nog even opzij was gehouden, in het inventariserings-
werk opgenomen. In 1884 waren namelijk ‘al de oorkonden rakende de gestichten aan
godsdienst en ziekenverpleging gewijd, welke verspreid lagen in de onderscheidene zalen
van het Stadhuis’ tot een verzameling samengevoegd.344 Zij vormen nog altijd een apart
onderdeel van het oud archief, waarbinnen de reeksen met Romeinse cijfers worden aan-
geduid. Met de Inventaire des archives de la ville de Gand. Etablissements religieux kregen
zij hun eigen uitgegeven inventaris, waarvan in 1887 de eerste en in 1889 de tweede
aflevering verscheen. Daarmee was dit werk wel niet voltooid. Tot de archiefreeks over
de Ursulinnen [reeks XXVI] biedt het een uitgebreide beschrijving van enerzijds stede-
lijke papieren over de religieuze instellingen en anderzijds eigen archief ervan. Mogelijk
wenste Vander Haeghen deze uitgave niet verder te zetten om zich te kunnen concentre-
ren op de ‘catalogue méthodique général’, waarin deze religieuze archiefstukken overi-
gens ook – maar minder uitgebreid – aan bod zouden komen. Toen Victor Fris in 1917
pas was aangesteld als archivaris, speelde hij met het idee alsnog een derde aflevering te
laten verschijnen.345 Hij werkte er met zijn personeel tot in 1919 aan, maar tot een uit-
gave kwam het niet.346 Misschien maar goed ook, want in 1955 zou het stadsarchief de
religieuze archieven die het bezat afstaan aan het Rijksarchief te Gent (cfr. infra).

In 1889 was het ordeningswerk van heel het oud archief afgerond. De neerslag ervan
valt terug te vinden in acht grote registers, onder de titel ‘Archives de la ville de Gand.
Inventaires et classements généraux faits pendant les années 1882-1889, sous la direction
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de l’archiviste’.347 Met deze inventaris voltooid, kon worden gedacht aan het uitgeven
ervan. Toch rustte het archiefpersoneel nog niet op zijn lauweren. Na de ordening op
reeksniveau, diende de inhoud van de reeksen onder handen te worden genomen. Dit
hield bijvoorbeeld in dat er indices zouden worden opgesteld voor reeksen als de Staten
van Goed [reeks 330].348 Dergelijke arbeid vereiste veel meer tijd dan de algemene orde-
ning. Maar hoever moest een archivaris uiteindelijk gaan in zijn ontsluiting? Een brief
van een zekere J. Vandendriessche uit 1878 toont wat voor hoge verwachtingen sommi-
gen wel koesterden. Omdat Vandendriessche werkte aan de stamboom van zijn familie,
vroeg hij zich af of het Gentse stadsarchief voorzien was van een ‘table de matières’. ‘Ou,
quelles catégories d’archives en sont seules pourvus jusqu’ici? (par exemple: registres bap-
tistaires, archives de la Chambre de Tutelle, de l’ancienne chatellenie de Gand, etc. etc.),’
vervolgde hij zijn vraag.349 De ‘jusqu’ici’ was veelbetekenend. In een archief zocht men
blijkbaar slechts naar informatie over een onderwerp. Alles daaromtrent moest in een
oogopslag terug te vinden vallen. Dat was natuurlijk een utopisch verlangen.350 Hoewel
deze wilde dromen geen werkelijkheid werden, betekende het voltooien van de ‘catalo-
gue méthodique général’ niettemin een hele vooruitgang.

Meer dan honderd jaar na zijn verschijning kan de ‘catalogue méthodique général’
nog altijd worden gebruikt. De Archiefgids uit 1983 is immers niet veel meer dan een
vertaling van het werk van Vander Haeghen, dat slechts hier en daar werd aangevuld en
bijgestuurd. Decavele en Vannieuwenhuyse oordeelden dat het ‘ondoenbaar en ook niet
wenselijk’ was de ordening fundamenteel te wijzigen.351 Net daarom is een goed begrip
van de opbouw van de ‘catalogue’ onontbeerlijk. Wat bijvoorbeeld meteen opvalt bij het
doorbladeren van de inventaris, zijn de Nederlandstalige titels die aan veel reeksen en
registers werden gegeven, hoewel het om een in het Frans opgesteld werk gaat. Vander
Haeghen gebruikte namelijk zoveel mogelijk de ‘titre ancien’.352 In de Handleiding van
Muller, Feith en Fruin zou later de verplichting worden opgenomen ‘den ouden titel van
het nummer (zoo die bestaat)’ te vermelden in de beschrijving van een stuk.353 Dit moest
er vooral voor zorgen dat vroegere vermeldingen van het stuk in kwestie herkenbaar ble-
ven. Muller, Feith en Fruin voegden wel enkele voorwaarden toe:

Aangezien niet alle nummers van den inventaris een ouden titel voeren, is
het wenschelijk duidelijk te doen uitkomen, dat de medegedeelde titel een
oude titel is; daarom bezige men de oorspronkelijke spelling en plaatse men
den ouden titel tussen aanhalingsteekens.354

Vander Haeghen gebruikte ook ‘oude titels’, maar niet volgens de regels die de Handlei-
ding twee jaar later zou opleggen. Die regels waren trouwens enigszins naïef. Muller,
Feith en Fruin zagen wel in dat de oude titel een verbastering kon zijn, maar dan dien-
den slechts alle varianten te worden vermeld. Over ronduit foutieve titels zeiden zij niets.
In de inventaris van Vander Haeghen werden nochtans verschillende benamingen over-
genomen die verkeerdelijk op een band of een omslag waren aangebracht.355 Verder
plaatste Vander Haeghen geen aanhalingstekens. Het resultaat is een opmerkelijk alle-
gaartje van ‘oude titels’. Reeks 1281 tot 128176 heet bijvoorbeeld ‘Archieven van de
gebuurten’, terwijl dit wel een nieuwe titel is. Een aanduiding in het Frans was dus beter
geweest (cfr. p. 100-101). Met dergelijke benamingen schept Vander Haeghen een
onterecht gevoel van authenticiteit. Dergelijke werkwijze roept niet het verleden op,
maar creëert slechts een wankele façade van ‘authentieke’ benamingen.356 Eerder dan
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daarvoor te opteren, had de archivaris moeten kiezen voor heldere, hedendaagse
omschrijvingen, of een duidelijker onderscheid moeten maken tussen de titels die op de
stukken vermeld staan en de titels die hij er zelf aan wenste te geven.

Terwijl Vander Haeghen op reeksniveau op zoek ging naar een vermeende authenti-
citeit, koos hij ervoor het hogere niveau wel op negentiende-eeuwse leest te schoeien. Hij
bouwde zijn inventaris op rond acht grote thema’s, eerder dan voort te gaan op de struc-
tuur van de oude stedelijke administratie of haar functies. Hoewel de archivaris bijvoor-
beeld wel het herkomstbeginsel navolgde – zoals blijkt uit het weinig belang dat hij
hechtte aan bepaalde verzamelingen (cfr. p. 123) en het onderscheid dat hij maakte tus-
sen archieven over instellingen en archieven van die instellingen – zag hij het oud archief
van de stad blijkbaar toch als een soort van encyclopedie met onuitgegeven bronmateri-
aal over Gent. Vander Haeghen wenste duidelijk dat een onderzoeker snel de informatie
over een bepaald thema zou kunnen vinden, met eventueel verwijzingen naar andere
relevante ‘lemma’s’. Uit de reeks Stedewerken [reeks 533] blijkt dit maar al te goed. Al in
1893 werd aangekondigd dat deze reeks – die ontstond door stukken uit verschillende
periodes samen te voegen tot een alfabetisch geordende verzameling van 360 trefwoor-
den – ‘pourra être successivement augmentée de renseignements empruntés aux comptes
généraux et de renvois à d’autres séries’.357 Met de archieven van de gebuurten gebeurde
hetzelfde. In het jaarverslag van 1924 valt te lezen dat dit fonds werd vervolledigd ‘door
verscheidene uittreksels der “Jaerregisters”’.358 Deze twee voorbeelden tonen dat een
‘volledig’ archief creëren, dat vooral onderwerpsmatig stevig in elkaar zat, kennelijk de
grootste wens van de archivaris was.

Oordelen in welke mate de ‘catalogue méthodique général’ de oorspronkelijke struc-
tuur van het archief overneemt, gaat dit onderzoek te buiten. Wat wel kan worden aan-
gehaald, is dat Vander Haeghen enerzijds het belang van oude inventarissen erkende, die
hij opnam in reeks 97. In 1883 ontleende hij bijvoorbeeld de ‘Inventaire des privileges
des mestiers de la ville de Gand faict et dressé es mois de janvier et febvrier XVe soixante
dix huict’ uit het Algemeen Rijksarchief, om er een kopie [reeks 156, nr. 4] van te kun-
nen maken (cfr. p. 7).359 Anderzijds kan gewezen worden op de eerdere bevindingen
over de Notice uit 1835 (p. 46-54). Van de vijf archiefdepots met ancien-régimearchief
die daar beschreven staan, valt in de inventaris van Vander Haeghen niets terug te vin-
den. De ordening van de reeksen onder ‘Justice’ werden door Sylvie De Smet beoordeeld
in haar onderzoek naar de rechtspraak door de schepenen van de Keure in de achttiende
eeuw. Ze wijst op de fouten in het opdelen in subrubrieken en stelt vast dat er in de
ordening van de reeksen geen enkele logica te vinden valt. Ten slotte omschrijft Vander
Haeghen de ‘ferieboeken’ [reeks 238 en 239] volgens haar verkeerd.360 Niettemin echoot
ze wel de defaitistische mening van de auteurs van de Archiefgids, die stellen dat het
onmogelijk is de inventaris van Vander Haeghen nog te vervangen.361

Een eventuele herordening van het oud archief zou zich echter – zo lijkt het toch –
vooral afspelen op reeksniveau. Dit stelt geen enkel probleem: Vander Haeghen schrapte
zelf enkele reeksen of gooide hun volgorde om.362 Zelfs al zouden er uiteindelijk enkele
probleemreeksen overblijven, beheerder en gebruiker zouden gebaat zijn bij een grondige
analyse. Men mag niet zomaar de ogen sluiten voor problemen. De ‘catalogue méthodi-
que général’ loopt hier en daar mank en rafelt aan de randen. Aan reeks 92, de laatste van
het eerste deel, werd bijvoorbeeld nog een bis-, ter- én quaternummer toegevoegd. Het
einde van het vierde deel is nog een groter rommeltje, met naast 199 en 200, ook nog
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199bis, 2001A, 2001B, 2002A, 2002B en 2003 tot 20010! Maar toch zou dit de ‘inventaire
définitif’ moeten zijn?

1.2.4 CONCLUSIE

Met behulp van enkele beschrijvingen uit het begin van de negentiende eeuw bleek het
mogelijk vat te krijgen op het uitzicht van het Gentse stadsarchief aan het einde van het
ancien régime. Deze ‘oude orde’ zou echter almaar meer verstoord raken. Als eerste werd
een nieuwe reeks aangelegd van archiefstukken met een opmerkelijke materiële vorm.
Ook een oorkondenreeks werd bij elkaar gezocht, waaraan vervolgens ook de oude zes-
tiende-eeuwse oorkondenschatten werden toegevoegd. Het resultaat was een grote, chro-
nologische verzameling van zogenaamd ‘authentieke’ documenten, die liep van 1070 tot
1832. Deze originele stukken werden vervolgens ontsloten in een ‘inventaris’, waarin
ook verwijzingen naar charters die slechts in afschrift bewaard waren gebleven, werden
opgenomen. Het resultaat was een archief dat enkel op papier bestaat, waarin historici en
geïnteresseerden meenden de ware geschiedenis van de stad te kunnen vinden. Met een
dergelijke publicatie was Gent op zijn tijd vooruit, maar uiteindelijk zou dat ervoor zor-
gen dat de Inventaire analytique niet kon tippen aan de inventarissen van oorkonden uit
andere steden.

Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd ook de rest van het stadsarchief naar
een definitieve ‘authentieke’ structuur gerangschikt en ontsloten met een Inventaire des
archives de la ville de Gand. De achttiende-eeuwse orde moest daarbij wijken voor een
onderwerpsmatige indeling. Het stadsarchief werd daardoor haast een encyclopedie van
onuitgegeven bronmateriaal. Wie iets wilde te weten komen over het Gentse verleden,
diende wel naar het archief te gaan. Niet langer de inhoud van stukken, maar slechts de
stukken zelf staan beschreven. In 1983 werd de ordening uit de Inventaire des archives
bekrachtigd, zonder al te veel oog te hebben voor de problemen die erin vervat zitten.
Het werkstuk dat Vander Haeghen opstelde, vertoont immers allerlei gebreken. Zelfs al
zouden zij niet opgelost kunnen worden, dan nog moeten zij duidelijk worden gemaakt.
Elke inventaris – of die nu nieuw is, of al meer dan honderd jaar oud – is immers gecon-
strueerd door een archivaris.
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december 1831.)

142 SAGMA, AR/2008/12.
143 SAGMA, C/11/51, f° 33v.
144 SAGMA, AR/500: klad van brief aan het stadsbestuur van Luik, 12 augustus 1886.
145 Charles, Inventaris van de reeks B, 82-84.
146 SAGMA, D/214: ‘Réorganisation des bureaux’, 1858.
147 UBG, BIB.VLBL.HFI.B.004.24: visitekaartje van Balsaert, s.d.

droom.archivaris.book  Page 71  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 1 • EEN DROOM VAN EEN ARCHIEF?

72
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240 UBG, Hs. 2476: de Laval, ‘Verzameling van echte en andere stukken betrekkelijk de stad
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256 UBG, Hs. 2476: de Laval, ‘Verzameling van echte en andere stukken betrekkelijk de stad

Gend’, I, 69.
257 SAGMA, F/7; Charles, Inventaris van de reeks B, 89.
258 Van Tyghem, Het stadhuis van Gent, I, 219.
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H O O F D S T U K 2

Dromen van archief! 
De collectie van het stadsarchief van Gent tussen 1820 en 1920

Het huidig uitzicht van het stadsarchief van Gent is het resultaat van eeuwenlang keuzes
maken. ‘Archivalisering’ heet dat tegenwoordig, de al dan niet bewuste beslissingen die
men neemt om iets wel of niet aan archivering te onderwerpen.1 Onderzoek naar archi-
valisering bevindt zich op de grens tussen archiefwetenschap en cultuurgeschiedenis. Het
vertelt iets over het ontstaan, het uitzicht en de inhoud van archiefdepots. Evengoed kan
het leiden naar inzicht in de maatschappelijke rol van archieven of hun filosofisch, poli-
tiek, wetenschappenlijk, … belang. Een inspirerende term dus, die hier toch niet wordt
gebruikt. Voor dit onderzoek is hij immers minder geschikt. Archivering is namelijk ‘de
activiteit binnen de archiefvorming waarbij archiefbescheiden op een zodanige wijze in
een archief worden opgenomen dat zij in toegankelijke staat verkeren’ (ANV, 147). Hier
draait het daarentegen om de keuze van de Gentse stadsarchivarissen om bepaalde ‘din-
gen’ – zij het archiefstukken, maar ook handschriften, boeken en zelfs objecten – onder
hun beheer te plaatsen of net af te stoten. Terwijl ‘archivalisering’ geschiedt op het
moment van de archiefvorming, gaat het hier om het handelen van archivarissen nà de
archiefvorming. Daarom wordt hier niet gesproken over ‘archivalisering’, maar gekozen
voor twee meer open termen: ‘verzamelen’ en zijn tegengestelde ‘ontzamelen’. Zij verwij-
zen naar de twee grote stromen waaraan het stadsarchief blootstond tussen 1820 en 1930
en beklemtonen dat het archief ook een constructie van de archivaris is.

Het tweede luik van dit werk omvat twee grote delen, waarin de aangehaalde bewe-
gingen van verzamelen en ontzamelen aan bod komen. Het tweede deel schetst boven-
dien een deel van het stedelijk ‘erfgoedveld’ dat valt te herkennen in het negentiende-
eeuwse Gent. Een belangrijk element komt hier weliswaar niet apart ter sprake, maar zit
verscholen in enkele paragrafen. Het gaat om de tot de verbeelding sprekende zolders
van het stadhuis, waar tot het einde van de negentiende eeuw talloze archiefstukken in de
grootste wanorde lagen. Veelal – maar niet altijd – ging het om familiearchieven, die in
de zeventiende of achttiende eeuw werden geconsigneerd of gesekwestreerd.2 De vernie-
tiging van een deel ervan komt in de paragraaf daaromtrent aan bod. Het langzaam afda-
len van andere stukken blijft daarentegen enigszins onderbelicht. Het is immers lastig
om daar vat op te krijgen, aangezien onderarchivaris Joseph De Moor in de jaren 1840
ontdekkingstochten op zolder kon houden zonder daar veel sporen van na te laten.
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Regelmatig verscheen in jaarverslagen van de stad dat ‘plusieurs documents de famille et
autres papiers précieux en ont été retirés’.3 Weinig precieze informatie dus, terwijl hier
net wordt gestreefd naar duidelijkheid. Daarom slechts deze waarschuwing, dat in haast
elke reeks van het oud archief stukken vanop zolder kunnen terechtgekomen zijn. Zowel
het ‘Bouck van de poorterye. 1542-1651’ [reeks 122, nr. 4] als een rekening van de uit-
gaven voor de Blijde Intrede van Albrecht en Isabella op 28 januari 1600 [reeks 111bis]
werden bijvoorbeeld in 1848 door De Moor van zolder gehaald.4 Achterhalen hoe ze
daar ooit terecht waren gekomen, zou slechts giswerk zijn. Over wat volgt bestaat meer
zekerheid.

2.1 VERZAMELEN

Een ‘aanwinst’ werd in 1990 gedefinieerd als ‘een archiefbescheid of een geheel van
bescheiden dat door middel van neerlegging, bewaargeving of eigendomsoverdracht door
een archiefbewaarplaats wordt verworven’.5 Tegenwoordig spreekt men liever over
‘acquisitie’, oftewel het ‘geheel van activiteiten van een archiefbeheerder gericht op het
overnemen in bruikleen of eigendom van archiefbescheiden in een archiefbewaarplaats’
(ANV, 179). Terwijl eerder in dit werk wel gebruik werd gemaakt van dergelijke heden-
daagse terminologie bij het bespreken van de negentiende-eeuwse archiefpraktijk, lijkt
dat nu niet gepast. In plaats van over ‘acquisitie’ wordt hier over ‘verzamelen’ gesproken.
Het belang en de invloed van de handelingen van de archivaris en andere actoren wordt
zo benadrukt, zonder daarbij de tegenstrijdigheden en toevalligheden in de gemaakte
keuzes uit het oog te verliezen. Onder ‘verzamelen’ behandel ik ook de overbrengingen
door de stadsadministratie aan het archief, die in de negentiende eeuw nog nauwelijks
waren geregeld.6 Samen met verwerving door aankoop, schenking of handgift is dat de
voornaamste manier waarop het stadsarchief in de bestudeerde periode nieuwe stukken
kon opnemen in zijn verzamelingen. Verzamelingen in het meervoud, want het gaat om
enkele duidelijk te onderscheiden onderdelen, waarvan de opdeling tussen oud archief en
modern archief zelfs nog niet de belangrijkste is. Verzamelingen en niet archieven, want
het ging ook om boeken, handschriften en objecten. Bovendien werd het oud archief van
de stad zonder meer verrijkt met stukken van niet-stedelijke oorsprong. Net zoals de
negentiende-eeuwse inventarisatie het archief in een bepaald keurslijf dwong, werd door
middel van de verzamelijver van de archivarissen enkele archiefreeksen geconstrueerd.
Naar de structuur van die constructie wordt hier gezocht.

2.1.1 OVERBRENGING

Al in 1991 vormde de samenstelling en de inventarisatie van het modern archief van
Gent het onderwerp van een licentiaatsverhandeling in de archiveringstechnieken. Leen
Charles, die later stadsarchivaris zou worden, wilde reeks B – ‘Briefwisseling’ – uit dat
archief inventariseren, in de veronderstelling dat het ging om archiefstukken van het
secretariaat van de stad. Dat was niet het geval.

Het beschrijven van de stukken bracht oorspronkelijk niets dan chaos te weeg
in een reeks die er uiterlijk althans rimpeloos rustig uitzag. De reeks ‘Brief-
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wisseling’ was een allegaartje van allerlei agenda’s en indicateurs van
diverse burelen en afdelingen. Er was duidelijk geen sprake van een cohe-
rente reeks maar van een zeer fragmentair samengesteld geheel.7

Een oplossing vond Charles in een onderzoek naar de negentiende-eeuwse archiefvor-
ming en -bewerking door de stedelijke administratie. Haar conclusies hebben nu nog
steeds waarde. ‘De moderne archieven van de stad hadden moeten opgebouwd zijn in
reeksen die de stukken bevatten van de diverse afdelingen en burelen (bijvoorbeeld ‘stuk-
ken van de 1e afdeling)’, in plaats van verdeeld te zijn over thematische reeksen als ‘finan-
ciën’, ‘verkiezingen’ en ‘schone kunsten’.8 Toch kan Charles’ verhandeling worden aan-
gevuld, dankzij de herontdekking van een inventaris van het modern archief die in 1842
werd opgesteld. Deze vondst zorgt ervoor dat een bespreking van de overbrenging van
archiefstukken door de administratie en hun bewerking in het stadsarchief hier niet mag
ontbreken.

Al in 1841 tekende Prudens Van Duyse in het jaarverslag van het stadsarchief op dat
de ordening van het modern archief, dat stukken omvatte vanaf de Franse revolutie tot
1830, deels voltooid was.9 Het jaar erop was de teneur echter omgeslagen. ‘Le défaut
d’un local convenable, pour y rassembler toutes les pièces qui constituent les archives
modernes, n’a pas permis de procéder à une classification parfaite et définitive,’ klonk
het toen.10 Verderop in het verslag kwam het modern archief nogmaals ter sprake:

Depuis [1835] un grand nombre des pièces, conservés dans les bureaux de
l’administration communale, ont été déposées dans les archives. Il en a été
fait un inventaire, comme appendice à la notice de 1835; il comprend 230
articles divers, outre huit manuscrits et plusieurs objets curieux sous le rap-
port historique, comme se rapportant aux anciennes corporations de la ville,
dont on a fait l’acquisition depuis la publication de la notice susmention-
née.11

De ordening van het archief was in 1842 nog niet helemaal op punt gesteld, maar toch
bestond er al een inventaris van ‘230 articles divers’. Deze inventaris vormde een ‘appen-
dice’ op de beschrijving van het stadsarchief door Parmentier en Van Lokeren. Aange-
zien Leen Charles niet beschikte over deze appendix, kon ze er slechts vermoedens over
uiten. Zo dacht ze dat de appendix een ‘soort van genummerd rubriekenstelsel’
inhield.12 Dat leek inderdaad een aannemelijke stelling. Nu de appendix weer is opgedo-
ken, is het duidelijk dat deze inderdaad per onderwerp was ingedeeld. Enige nummering
of systematiek is echter ver te zoeken.

Dat de inventaris bewaard bleef, is te danken aan Algemeen Rijksarchivaris Louis-
Prosper Gachard. Het was ongetwijfeld op zijn aangeven dat de minister van Binnen-
landse Zaken in 1841 bij alle gemeenten een afschrift van de inventaris van hun archief
opvroeg, om deze te verzamelen in het Algemeen Rijksarchief.13 Het resultaat is een fas-
cinerende, maar haast ongekende, verzameling inventarissen, bewaard in de Handschrif-
tenverzameling van het Algemeen Rijksarchief.14 Nr. 2801 is de band met de inventaris-
sen uit de arrondissementen Gent en Eeklo. Voor het Gentse stadsarchief bevindt er zich
het werkje van Parmentier en Van Lokeren en de appendix daarop. Deze twee documen-
ten waren immers op 7 mei 1842 door het stadsbestuur naar de gouverneur gestuurd.15

De Notice sur le dépôt des archives kwam reeds voldoende ter sprake. De appendix ver-
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dient wel nog verdere aandacht. Het gaat om een katern van negen folio’s, met als titel
‘Archives de Gand. Appendix’. Het handschrift is dat van onderarchivaris Joseph De
Moor. De inventaris opent met:

Appendix à la notice sur le dépôt des archives de Gand, publiée en 1835, par
les Archivistes de la ville.
Cet appendix contient les differentes pièces qui, jusqu’à l’époque de la publi-
cation de cette notice étaient conservés dans les differens bureaux de l’admi-
nistration communale et qui font actuellement partie de ces Archives.
Il contient également les documens manuscrits et autres objets historiques
acquis pour le même dépôt depuis cette publication.16

Op het eerste folio staan de beschrijvingen van enkele archiefbestanddelen die gecreëerd
werden tussen 1795 en 1800. De rest van de inventaris is evenwel opgedeeld in enkele
hoofdstukken. Zij vertonen de volgende structuur:

 Administration
• [A.] Finances
• [B.] Correspondance
• [C.] Registres des procès verbaux et des arrêtés
• [D.] Impositions
• [E.] Varia

 Statistique – Etat civil
 Hospices civils. Fabriques d’églises, établissements de charité et de bienfaisance
 Industrie
 Conscription. Service militaire et civique
 Police. Sûreté publique
 Corporations
 Pièces diverses

 Manuscrits
 Curiosités et objets d’arts

De laatste twee categorieën zijn opvallend, maar staan los van de inventaris van het
modern archief. Zij worden dan ook elders behandeld (cfr. p. 106). Wat overblijft zijn
acht grote categorieën, die grotendeels archiefbestanddelen rond een bepaald onderwerp
groeperen. Twee ervan vallen op. ‘Pièces diverses’ vormt de restgroep die noodzakelijker-
wijs opduikt bij het verdelen van stukken over deze beperkte groep van onderwerpen.
‘Administration’ is dan weer verder ondergedeeld in vijf subcategorieën. In bovenstaand
overzicht werden daar letters aan toegekend. Deze komen niet voor in de appendix, maar
hun toevoeging maakt duidelijk dat er weinig verschil is tussen de eerste drie reeksen uit
het modern archief zoals het er nu uitziet, en de toestand in 1842. Nog altijd vat het
modern archief aan met ‘financiën’, ‘briefwisseling’ en ‘processen-verbalen en besluiten
van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad’.17 Dit meer dan
honderdzeventig jaar oude werkstuk bepaalde dus al deels het huidige uitzicht van het
modern archief. Met de onderwerpscatagorieën lijken ook al in 1842 de problemen die
Charles beschrijft op te duiken. Is dit zo? Welke bewerking kregen moderne archiefstuk-
ken anno 1842?

droom.archivaris.book  Page 82  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 2 • DROMEN VAN ARCHIEF!

83

De realiteit is minder mooi dan het ‘genummerd rubriekenstelsel’ dat Charles voor
ogen had. In het stadsarchief gebeurde niets meer dan de door de verschillende stads-
diensten neergelegde bundels verdelen over de aangehaalde rudimentaire onderwerpsca-
tegorieën. Deze verdeling gebeurde niet op het niveau van de stukken – dat zou later pas
gebeuren – maar volgens de bundels die de administratie zelf had samengesteld. Toch
ging de context van de stukken al verloren. Bundels die door een bepaalde afdeling van
het stadsbestuur waren gevormd, werden over diverse onderwerpen verdeeld. Ze werden
daarbij gemengd met overdrachten van andere afdelingen. De bewerking van het
modern archief lijkt dus vooral bestaan te hebben uit het sjouwen met bundels, eerder
dan het opstellen van een intellectuele ordening. Het samenstellen van de appendix was
daardoor geen lastig werk. Bij een dergelijke archiefbewerking was deze immers niet
meer dan een plaatsingslijst, waarbij de beschrijvingen die de administratie zelf had toe-
gekend, konden worden overgenomen.

De problemen die voortkomen uit een dergelijke manier van archiefbewerking zijn
maar al te duidelijk. De subcategorie ‘Varia’ is een van de omvangrijkste onderdelen van
de appendix, die bovendien ook nog een ‘Pièces diverses’ omvat. Verder behoorden de
vijf bestanddelen die op het eerste folio beschreven staan blijkbaar tot geen enkele cate-
gorie. Stukken uit de Franse tijd, de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den én van na 1830 werden zonder meer gemengd. Naar hedendaagse normen is dit
geen goede ordening, maar ook volgens de toenmalige verwachtingen was dit archief niet
op adequate wijze ontsloten. In het jaarverslag van 1850 beschreven Jules de Saint-
Genois en Auguste Van Lokeren het derde depot van het stadsarchief namelijk als volgt:

Cette salle contient les archives modernes, à partir de 1794: toutes les pièces
du régime français sont réunies en liasses étiquetées, ainsi que celles du
régime antérieur. Cependant, le classement définitif de ces documents n’a
pu s’effectuer jusqu’à ce jour par défaut de local, il n’existe que des inventai-
res par divisions de bureaux.18

Wat bedoelden de auteurs met die stukken uit de Franse tijd? Doelden zij de op de stuk-
ken die door de appendix waren ontsloten? Die beschrijft stukken vanaf 1795, maar er
vallen ook enkele bestandsdelen met stukken tot 1839 in te vinden. Een aparte reeks met
stukken van 1795 tot 1815 lijkt in ieder geval niet bestaan te hebben. Nog opmerkelijker
is de melding dat de rest van het modern archief slechts werd ontsloten door ‘des inven-
taires des divisions de bureaux’. De verschillende stadsdiensten besteedden inderdaad
aandacht aan hun papieren. In 1858 kregen bijvoorbeeld twee werknemers de opdracht
het archief van de eerste afdeling te ordenen.19 Het was dergelijk werk dat het stads-
archief had moeten hergebruiken om het modern archief te ordenen. Jammer genoeg
werd de waarde van die oude orde niet ingezien. Het ‘classement définitif’ – waarmee de
archivaris een opdeling in thematische reeksen bedoelde – diende te worden gerealiseerd!

Dat doel zou Van Duyse nooit bereiken. Zoals al bleek was zijn interesse in het
modern archief niet groot. In 1850 kreeg hij wel van de gemeenteraad de opdracht ‘à
mettre méthodiquement en ordre et à inventorier les documents administratifs de la
Commune depuis l’époque de l’occupation française en 1794 jusqu’à ce jour’, maar tot
erg veel uitvoering schijnt het niet te zijn gekomen.20 Ondertussen stroomden almaar
meer archiefstukken naar het stadsarchief. Voor deze overbrengingen lijkt er geen proce-
dure te hebben bestaan. Wanneer stukken niet meer bruikbaar werden geacht, bijvoor-
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beeld door de uitdiensttreding van een ambtenaar, konden ze naar het archief worden
gebracht. Pas vanaf 1863 werd het ontsluitingsprobleem van het modern archief grondig
aangepakt door de daartoe opgerichte Archiefcommissie, een werk dat in 1890 werd vol-
tooid (cfr. p. 42 en p. 112). Het resultaat is een versplinterd stadsarchief, waar van de
oude orde amper nog iets is te merken.21 De handelingen die leidden tot de huidige
vorm en samenstelling van het modern archief bleven bovendien veelal onzichtbaar. Het
stadsarchief probeerde uiteindelijk toch enigszins vat te krijgen op de overdrachten. Al
van vóór 1879 werden de door het eerste bureel overgemaakte dossiers beschreven in een
register, maar dit gebeurde al snel erg slordig.22

Met deze brief van 15 september 1821 aanvaardde Willem Bilderdijk het lidmaatschap van de 
Maatschappij van Nederlandsche Taal en Letterkunde ‘Regat Prudentia Vires’. Het stuk maakt deel 
uit van het modern archief, waar het niet thuishoort. Het archief van deze Gentse vereniging werd 

immers niet door het Gentse stadsbestuur gevormd. (SAGMA, T/ 633, f° 2.)
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Het was wachten tot 1891 alvorens er duidelijke regels werden opgesteld met betreking
tot het neerleggen van archiefstukken. Ook deze vernieuwing lijkt het werk van stadsse-
cretaris Aimé De Bruycker (cfr. p. 29). Op 11 mei 1891 werd de stadsarchivaris op de
hoogte gesteld van de nieuwe gang van zaken:

Nous avons l’honneur de vous informer qu’en séance du 27 avril dernier le
collège a décidé de régler comme suit le transfert aux archives des dossiers
modernes dont les bureaux n’ont plus besoin.
1° Le transfert des dossiers aux archives ne pourra se faire que pendant les
mois de juillet, d’août et de septembre, sauf les cas exceptionnels.
2° Les dossiers seront tous inventoriés et examinés avant le transfert.
3° Le chef de bureau adressera un rapport écrit au collège pour proposer le
transfert.
4° Aucun dépôt ne se fera sans une autorisation délivrée par le collège et
inscrite au procès-verbal.23

Deze regels lijken initieel nageleefd te zijn, maar al snel verwaterden ze. De stadsdiensten
voelden waarschijnlijk weinig voor al het werk dat het uitvoeren van deze voorschriften
met zich meebracht. De toestand van het modern archief werd duidelijk niet als proble-
matisch ervaren. De in 1863 ingevoerde manier van ordenen, die zoals bleek deels terug-
gaat op de appendix uit 1842, bleef in voege. Toen in 1908 het stadsarchief ongeveer
vijfhonderd dossiers kreeg die gevormd waren door de overleden stadsadvocaat Louis
Vermandel, klonk het daarom dat deze ‘moeten verdeeld worden over verschillende
reeksen van het nieuw archief: wegenis en bouwwerken, gemeentegebouwen, schouw-
burgen, policie, trams, schoone kunsten, onderwijs, enz.’.24 Die ‘verdeling’ over de ver-
schillende reeksen maakt het modern archief haast onbruikbaar, aangezien de ont-
staanscontext van de stukken niet duidelijk is. Zelfs het archief van het literair
genootschap Regat Prudentia Vires werd opgenomen in deze thematische ordening. Dit
archiefje kwam terecht in reeks T (nr. 633 en 635), die stukken bevat met betrekking tot
de schone kunsten (cfr. p. 97). Dergelijke vermening van stedelijk en niet-stedelijk
archief brengt natuurlijk alleen maar meer problemen met zich mee.

Pas na de Eerste Wereldoorlog rees er voor de eerste keer twijfel over de opbouw van
het modern archief. Victor Fris vatte de toestand en de reeds ingevoerde verbeteringen
samen in het jaarverslag van 1918 en 1919:

De rangschikking van het nieuw archief beantwoordde niet aan de vereisch-
ten der nieuwe methodes […]. Er moet overgegaan worden tot het opmaken
van een algemeen inventaris der moderne archieven. Een groot meubel, met
40 laden, werd aangekocht; na 19 maanden was het volledig met duizenden
fichen gevuld die in ideologische, daarna in alphabetische volgorde gerang-
schikt waren.25

Het modern archief van de stad was dankzij deze fiches dan wel beter ontsloten, aan de
problematische opbouw van dit archief veranderde dit niets. Het herstel van de oude
orde lijkt intussen een onmogelijke opdracht. Toch zou, reeks per reeks, weer gezocht
kunnen worden naar de stukken die afkomstig zijn van bepaalde afdelingen en burelen,
zoals Charles dat al deed voor de reeks B.26 Dit is een werk van lange adem. Al sinds
1842 zit het immers grondig mis met de ordening van dit archief.
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2.1.2 AANKOOP EN SCHENKING

Allerlei archieven raakten door de Franse revolutie op drift. Gilden, ambachten en kloos-
ters werden afgeschaft, waardoor hun archieven verweesd achterbleven. Ze kwamen
terecht op de zolders van voormalige leden of werden verhandeld. Verzamelaars konden
daardoor in de negentiende eeuw gigantische collecties aanleggen. Openbare archieven
lieten zich in de jacht op archiefstukken evenmin onbetuigd. Het archief van de Gentse
Sint-Sebastiaansgilde, reeks 1551 in het oud archief van Gent, is daar een mooi voorbeeld
van. Tot in de jaren 1880 omvatte deze reeks maar een register. Dit kreeg bij de inventa-
risatie van het oud archief het gezelschap van reglementen en processtukken uit de
zeventiende en achttiende eeuw.27 Bij het verschijnen van de ‘catalogue méthodique
général’ in 1896 omvatte de reeks 1551 al achttien nummers.28 Dat was wel nog altijd
bijster weinig, zeker voor een gilde die al in de veertiende eeuw bestond. Ernest Serdob-
bel deed in de algemene vergadering van de Maatschappij van Geschied- en Oudheid-
kunde te Gent van 19 april 1911 dan ook een oproep. Misschien lagen er nog archief-
stukken op een of andere zolder. ‘Ce ne serait pas la première fois que des documents
précieux ou intéressants auraient été égarés de la sorte. Je fais donc appel à chacun et
particulièrement à ceux d’entre nous qui s’occupent d’archives,’ eindigde hij.29 Zijn wens
kwam in vervulling. Op 14 juni 1924 schonk baron Leon-Théodore de Pelichy het gil-
dearchief dat hij in zijn bezit had. Het ging om maar liefst tweeëntachtig bundels en
registers.30 In 1934 bezorgde de baron nog negen aanvullende bundels aan het stads-
archief.31 Ook daarna werd reeks 1551 nog verder uitgebreid. Momenteel omvatten de
29 registers en 66 bundels namelijk ook stukken tot 1937.32

Het voorbeeld van het archief van de Sint-Sebastiaansgilde is maar een van de vele
die aangehaald kunnen worden. In dit geval kwam er geen aankoop aan te pas. Het
stadsarchief had daar evenwel voldoende budget voor. Waar kwam dat budget vandaan?
Hoe hoog was het? Waar werd het voor gebruikt? Op deze vragen wordt eerst een ant-
woord gezocht, waarna het aanwinstenbeleid van het stadsarchief onder de loep wordt
genomen. Dit betreft zowel aankopen als schenkingen. Hoewel het besteden van een
budget het nemen van duidelijkere keuzes mogelijk maakt, was er immers ook een
bepaalde politiek rond de schenkingen. Sommige werden geweigerd, terwijl bij andere
stukken net geprobeerd werd de eigenaar tot afstand te overhalen. De pogingen om
zoveel mogelijk overblijfselen die getuigen van het Gentse ambachtsverleden te verzame-
len, spreken het meest tot de verbeelding. Zij worden daarom ten slotte behandeld, als
aparte casus.

2.1.2.1 Een toelage voor het archief

Op 21 januari 1833 en de dagen erna werd de bibliotheek van François Hye-Schoutheer
geveild. Naast boeken gingen ook manuscripten en allerhande archiefstukken onder de
hamer.33 Tien jaar eerder had de overleden stadssecretaris ervoor gezorgd dat stukken die
Charles-Louis Diericx uit het stadsarchief had meegenomen, weer naar het depot terug-
keerden (cfr. p. 19). Zijn eigen collectie werd eveneens gecontroleerd op afgedwaald
stadsarchief. De veilingcatalogus werd uitgeplozen door Charles Parmentier en Auguste
Van Lokeren, maar ‘geleende’ stukken vonden zij er niet in.34 Sommige loten zouden
volgens hen wel een mooie aanwinst vormen voor het archief. Het schepencollege gaf
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daarom de toelating enkele ervan aan te kopen, voor maximum 150 frank. Op de veiling
slaagde het stadsarchief erin drie loten te verwerven voor 49,5 frank (cfr. bijlage III,
p. 175). Dit betekende dat 100 frank van het budget ongebruikt zou blijven. De archiva-
ris liet dat niet gebeuren. Hij gebruikte het geld voor andere aankopen: een inventaris
van de ‘47 registers’ die secretaris F. Van Hulle in 1694 opstelde [reeks 97] en een exem-
plaar van de Mémoires van Diericx. Bovendien werden er ook enkele kartonnen dozen
mee betaald, die de oorkonden moesten bevatten die in 1578 uit Rijsel waren teruggeko-
men.35 Dit was het begin van de Gentse archieftoelage.

Vanaf 1834 verklaarde het stadsbestuur van Gent zich bereid jaarlijks tot 300 frank
aan uitgaven door zijn archivarissen terug te betalen. Louis-Prosper Gachard stelde nog
in 1853 dat Gent de enige stad in het land was waar een dergelijk systeem in voege was.36

Volgens de begroting voor 1834 ging het om een ‘Fonds pour l’acquisition de chartres et
autres documens pour les Archives’.37 Van de 602 charters die uit Rijsel waren terugge-
komen, bezat de stad er immers nog maar 326. Nu en dan stelde zich echter de mogelijk-
heid gelijkaardige stukken te verwerven tegen een lage prijs, klonk het. Het stedelijk
archief dat de stad verloren had, zou ze dus weer proberen bij elkaar te kopen. Dit was
waarschijnlijk de reden dat de gemeenteraad instemde met deze toelage.38 Toch werd
meteen ook ander gebruik van het bedrag aangehaald. Het zou eveneens moeten dienen
voor de aankoop van ‘quelques livres de diplomatique dont un archiviste ne peut se pas-
ser’ en voor het inkaderen van oude plannen.39 Verder zou het bedrag niet enkel worden
gebruikt voor het kopen van stukken die ooit tot het archief behoorden, maar ook rui-
mer ‘documens qui interessent l’histoire’.40 Dat was al heel wat anders dan het – onrea-
listische? – verlangen de verloren stadscharters weer te verwerven.

Niettemin slaagde het stadsarchief er al in 1835 in om enkele oorkonden terug te
kopen. Nummer 558 [reeks 94, nr. 737], 572 [reeks 94, nr. 783], 573 [reeks 94, nr. 784]
en 574 [reeks 94, nr. 791] van de Rijselse charters keerden terug naar het stadsarchief,
nadat verzamelaar Pierre-Joseph Versturme-Roegiers ze vijftien à twintig jaar in zijn bezit
had gehad.41 Op hetzelfde moment kwamen nog twee andere stukken de oorkondenver-
zameling versterken, voor de prijs van 150 frank: ‘Lettres d’indemnité pour Gand, des
états generaux du 22 fevrier 1577 concernant les 20 m[ille]s livres sterling, données en
prêt par la reine d’Angleterre au pays de Flandres’ [reeks 94, nr. 1344] en ‘lettres d’ater-
moiement pour la ville de Gand du 22 janvier 1607’ [reeks 94, nr. 1608].42 Deze aanko-
pen konden de archivarissen afronden zonder veel inmenging van het stadsbestuur. Oor-
spronkelijk schoot de archivaris namelijk het geld voor, waarna de stad hem terugbe-
taalde.43 Slechts bij grote uitgaven werd het schepencollege vooraf ingelicht.44 Het kan
natuurlijk wel dat de stadsarchivaris mondeling, of via niet-bewaarde correspondentie,
polste naar de mening van zijn bestuur. In 1877 werd dit hem in ieder geval opgedragen.
Aangezien de uitgaven door het stadsarchief niet altijd leken te beantwoorden aan het
doel van de begrotingspost, moest Edmond De Busscher vanaf dan zijn voorstellen tot
aankoop eerst voorleggen.45 Ook van na 1877 zijn weinig dergelijke vragen om toelating
bewaard gebleven, zodat niet duidelijk is of dit gebod werd nageleefd. Wel kreeg onder-
tussen ook de Archiefcommissie zeggenschap over de besteding van het geld.46

Meer dan dertig jaar lang kon de archivaris in vrijwel volledige onafhankelijkheid
handelen. In 1843 had Van Duyse het zelfs aangedurfd 400,85 frank uit te geven, zon-
der voorafgaand toestemming te vragen. Hij verdedigde deze hoge uitgaven door te wij-
zen op de twee belangrijke verkopen die dat jaar hadden plaatsgevonden (zie bijlage III,
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p. 178). De gemeenteraad keurde daarom een bijkomende toelage goed.47 Van Duyse
hield zich vervolgens weer nauwgezet aan de limiet van 300 frank. Pas tien jaar later
werd het budget voor de eerste maal verhoogd. Vanaf 1853 kreeg het stadsarchief jaar-
lijks 900 frank ter beschikking. 220 frank daarvan diende wel om het drukken van de
tweede aflevering van de charterinventaris te betalen, maar dan nog bleef er 680 frank
over voor andere uitgaven.48 Bovendien bleef de jaren nadien 900 frank begroot, zelfs als
er geen drukker te betalen was. Het gaf de archivaris natuurlijk heel wat meer mogelijk-
heden. De toelage werd ook nog verder verhoogd (cfr. grafiek I in bijlage II, p. 173). Op
de begroting voor 1860 werd 1500 frank ingeschreven, op voorstel van Adolphe Dubois,
‘afin que le collége puisse se procurer aux archives de l’ancien Conseil de Flandres et de la
Province copie des documents qui intéressent la ville et l’administration’.49 Uit de
bewijsstukken bij de stadsrekening blijkt niet dat het geld ooit daarvoor werd gebruikt.
De Busscher kon nog steeds zijn zin doen. Vanaf 1869 kwam daar voor de eerste maal
verandering in.

Op 30 december 1868 kwam de archiefpost weer ter sprake in de gemeenteraad, bij
de bespreking van de begroting voor het volgende jaar. Aanleiding was opnieuw een
opmerking van Dubois. Hij stelde voor het tachtigste artikel van de begroting – ‘reliure
des livres de la bibliothèque publique de l’Université’ – te verhogen, om de stads- en
universiteitsbibliotheek de kans te geven boeken en manuscripten aan te kopen ‘qui ont
un intérêt purement local, soit qu’ils touchent à des institutions de Gand, soit qu’ils
traitent d’événements de l’histoire de Gand, soit qu’ils touchent à des questions dont
l’administration publique de cette ville est spécialement saisie’. Dubois ging zelfs verder
met: ‘Si quelqu’un s’occupe de l’étude d’une question locale c’est nécessairement à la
bibliothèque de l’Université que cette personne se rend pour trouver tous les documents
qui se rattachent à Gand, à son histoire, à son passé, à ses institutions.’ Burgemeester
Charles de Kerchove de Denterghem wees ter antwoord op het budget voor het stads-
archief, onder artikel 101:

Je crois qu’il vaudrait mieux que tout ce qui a rapport à l’histoire de Gand et
dont le gouvernement ne fait pas l’acquisition, fût acquis par la ville sur le
crédit que vous allez voter à l’art[icle] 101. C’est ainsi que dernièrement
encore vous avez autorisé l’acquisition de l’album de Goetghebuer, acquisi-
tion importante au point de vue de l’histoire des monuments de la ville de
Gand.50

Na een korte discussie werd besloten artikel 101 met 500 frank te verhogen. Op de
begroting voor 1869 werd bijgevolg 2000 frank voorzien, met als doel ‘Acquisitions de
chartres et autres documents pour les archives de la ville, livres ayant trait à l’histoire de
la ville de Gand, reliure de livres, entretien du mobilier, etc.’.51

De Busscher zou maar twee jaar lang kunnen genieten van al dat geld. In 1869
diende hij nog volgens het oude stramien de overzichten van de uitgaven door het stads-
archief in, maar het jaar daarop splitste hij deze op, conform de bespreking in de
gemeenteraad. De ene lijst droeg als titel ‘Acquisition de chartres et autres documents,
reliure de livres, entretien du mobilier etc. etc.’, terwijl de andere over ‘Acquisition de
livres ayant trait à l’histoire de la ville’ handelde, met 500 frank aan uitgaven.52 Het vol-
gende jaar werd de archieftoelage definitief opgedeeld. 500 frank ervan dekte vanaf 1871
aankopen door de universiteitsbibliotheek.53 Dit betekende dat er een einde was geko-
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men aan de gestage groei van de archieftoelage en dat de stadsarchivaris aan handelings-
vrijheid zou moeten inboeten. Het leek het stadsarchief niet te deren. Voor zijn eigen
werking gaf het immers minder geld uit. Zo kwam het dat in 1875 maar 1157,7 frank
werd gebruikt van de tweeduizend die ter beschikking stond.54 Eerder had de stadsarchi-
varis er steeds over gewaakt de toelage volledig aan te wenden.

De verhouding met de universiteitsbibliotheek, die tot 1910 van de archieftoelage
gebruik bleef maken, raakte volledig verstoord. Sommige jaren slorpte de bibliotheek al
het geld op, andere jaren het archief. Het te besteden budget werd in 1889 verminderd
tot 1000 frank. In de bijeenkomst van de Archiefcommissie van 23 april 1891 deelde
Victor Vander Haeghen zelfs mee dat ‘on a supprimé le subside ordinaire pour achats de
livres, reliures et entretien du mobilier des archives’.55 De gemeenteraad had op 30
december 1890 inderdaad een geanimeerde discussie gevoerd over ‘Art[icle] 147. Acqui-
sition de chartes et autres documents pour les archives de la ville; livres ayant trait à l’his-
toire de ville’ op de begroting voor 1891. Raadslid Louis Montigny stelde toen voor deze
post te schrappen. Mocht de kans zich voordoen om een interessante aanwist te verwer-
ven, zou het college volgens hem daar de nodige stappen voor kunnen zetten:

Aujourd’hui ce crédit, qui figure au budget depuis nombre d’années, est mis
à la disposition des érudits qui l’emploient à des acquisitions pour nos col-
lections, mais sans contrôle aucun de la part du conseil communal. […]
Que diriez-vous d’un homme qui peut à peine payer ses dettes et qui veut
acheter des curiosités? C’est cependant à semblable destination que sert le
crédit en question avec cette circonstance aggravante que l’emploi de ce crédit
n’est pas contrôlé par le conseil communal. Il est vrai que celui-ci voit les
comptes où figure ce qu’on a acheté, mais il se trouve alors devant le fait
accompli. Cette situation ne peut se prolonger.
Si ceux qui s’occupent de ces questions ont à nous offrir quelque chose
d’intéressant, nous aviserons et nous verrons si nos ressources permettent
d’en faire acquisition. Mais nous devons renoncer à mettre à la dispostion
des intéressés une somme pour acheter des boutons de guêtres ou autres
curiosités du même genre. (Rires).56

De woorden van Montigny betekenden een aanval op het beleid dat het stadsbestuur
intussen al meer dan vijftig jaar voerde. Auguste Wagener bood evenwel meteen weer-
werk tegen deze volgens hem ‘te Amerikaanse’ visie. ‘L’homme ne vit pas seulement de
boeuf et de pain, mais aussi de choses de l’esprit; et il me semble qu’une ville comme
Gand, qui a un passé si glorieux, mérite bien qu’on s’intéresse quelque peu à son his-
toire,’ stelde hij. Bovendien zou het afhandelen van aankopen veel te omslachtig worden,
als het college dit telkens zou moeten regelen. Burgemeester Lippens stelde daarom een
compromis voor. De toelage zou niet worden afgeschaft, maar slechts bij uitzondering
mocht ze worden uitgegeven zonder toestemming van het college.57 Het stadsarchief
behield zo nog 500 frank als budget.

De daling van de archieftoelage betekende niet dat het stadsarchief op minder finan-
ciële ondersteuning kon rekenen. Toen in 1887 bijvoorbeeld twee nieuwe archiefkasten
werden aangekocht, werden zij niet betaald door het stadsarchief.58 Het drukken van
allerhande publicaties werd ook uit een andere begrotingspost betaald, zoals de inventaris
van het oud archief of het Gentse Oorkondenboek. Op deze manier vergrootte het stads-
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bestuur zijn controle over het archief.59 Dit betekende ook wel dat er minder geld
beschikbaar was voor de vaste werkingskosten van het archief. Aangezien de toelage was
verminderd, had de archivaris namelijk minder geld ter beschikking voor bijvoorbeeld
het aanschaffen van verpakkingsmateriaal, het verwerven van archiefstukken of het beta-
len van abonnementen op tijdschriften. Absoluut dieptepunt was 1900, toen het stads-
archief slechts 20 frank uitgaf aan twee delen van het Bulletijn der Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde te Gent.60 Eerst in 1914 kenterde het tij. De begrotingspost
werd toen verhoogd met 1000 frank, om Maurice Heins te ondersteunen bij het uitge-
ven van diens Gand, sa vie et ses institutions (3 dln., Gent, 1912-1923). In 1918 werd er
Heins geen geld toegestopt, zodat de archivaris voor maar liefst 1460,2 frank aan uitga-
ven kon doen. Door de oorlogsomstandigheden was dit geld weliswaar weinig waard,
maar deze verhoging betekende wel dat in deze crisistijd afschaffing van de archieftoelage
geenszins aan de orde was. In 1922 gaf Victor Fris zelfs 4310,75 frank uit, in 1923
3053,47. Het stadsarchief kon blijkbaar weer op een zeker budget rekenen.

Waar werd de archieftoelage voornamelijk voor aangewend? Enkele grote evoluties
vallen op (cfr. grafiek II in bijlage II, p. 173). De voornaamste reden tot het inschrijven
van deze post op de begroting was het verwerven van archief. Dat was in de eerste helft
van de negentiende eeuw inderdaad de belangrijkste uitgave. Indien zich de kans voor-
deed om opmerkelijke stukken aan te kopen, werden daarvoor andere uitgaven opzij
geschoven. In 1850 besteedde Van Duyse bijvoorbeeld de volledige 300 frank aan 108
oorkonden van de abdij van Groenenbriel.61 Verder in de negentiende eeuw zouden aan-
kopen van archief steeds zeldzamer worden. Het verwerven van prestigieuze werken en
manuscripten voor de bibliotheek van het archief bleef langer op hetzelfde peil, maar het
beleid daarrond zou uiteindelijk ingrijpend veranderen (cfr. infra).62 Uitgaven voor de
bibliotheek bleven wel een constante en werden met Fris als archivaris des te belangrij-
ker. Zowel bij Charles Parmentier in 1834 – het eerste jaar dat hij van de toelage kon
genieten – als onder Victor Vander Haeghen eiste materiële zorg een groot deel van het
budget op. Parmentier bracht immers het archief samen en probeerde het beter te bewa-
ren, terwijl Vander Haeghen trachtte de stukken te inventariseren (cfr. supra). Ook
andere uitgaven duiken op, zoals het loon voor Albert Geldof, die tussen 1871 en 1890
jaarlijks 50 frank kreeg voor het uitvoeren van klusjes en schoonmaakwerk in het archief,
of de aankoop van allerhande meubilair. Dergelijke kosten komen hier niet verder aan
bod. De aankoop van archiefstukken en manuscripten verdienen wel verdere aandacht.

2.1.2.2 Een verzamelbeleid voor het stadsarchief

Nous le répétons avec insistance: ne brûlez pas vos vieux papiers, ni vos
parchemins avant d’être certain qu’ils n’ont aucune valeur.63

In januari 1908 verscheen in enkele Gentse kranten een opmerkelijke oproep van onder-
archivaris Alfons Van Werveke, die afsloot met bovenstaande zin. Van Werveke wilde
iedereen er op wijzen dat schijnbaar onbelangrijke stukken mogelijk waardevol waren.
‘Pourquoi ne pas permettre des spécialistes d’examiner ces documents?’ vroeg hij zich af.

La semaine dernière, le peintre François Coppejans, apporta aux archives
un morceau de parchemin qui avait servi de couverture à un vieux livre. Or,
c’était un fragment d’une partie du “Boek der werken van de stad” (le livre
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des travaux de la ville), qui manque à la collection, et qui se rapport aux
travaux exécutés en 1333-1334, pendant les 51e et 52e semaines de cette exer-
cice du collège. Il est vrai que le texte n’a pas grande importance, mais il eût
pu en être autrement, et nous signalons la conduite du donateur comme un
exemple.64

Dankzij Coppejans was het stadsarchief een aanwinst rijker.65 Het fragment was evenwel
zeker niet de belangrijkste schenking die het stadsarchief mocht ontvangen. Dit voor-
beeld toont vooral hoe het personeel van het stadsarchief steeds op de loer lag. Er gebeur-
den aankopen op veilingen, bij particulieren of in de boekhandel. Schenkingen werden
aangemoedigd of zelf opgezocht. Tot de jaren 1890 zou het stadsarchief daardoor
groeien, waarna wel werd besloten enkele delen van de collectie weer af te staan. Het
verzamelbeleid van het stadsarchief stond dus open voor verandering.

De eerste werkelijke aanwinsten voor het stadsarchief gebeurden maar in de jaren
1820. De drie decennia daarvoor was het archievenveld nog te wankel om over een
beleid te kunnen spreken. Slechts onder Nederlands bewind evolueerde het stadsarchief
van een leeg te halen magazijn – zoals het bezoek van ‘commissaire-inspecteur des archi-
ves du Gouvernement’ Dupré in 1812 toont – tot een verzamelplaats van stukken.66

Ook eerder was niet-stedelijk archief in het stadhuis ondergebracht, maar dit kwam
voort uit de werking van de stadsadministratie, zoals door sekwestratie en consignatie, of
was het gevolg van crisissen. Tijdens de godsdiensttroebelen in de zestiende eeuw waren
archiefstukken van de Sint-Pietersabdij ondergebracht in het stadhuis, tot ze in 1620
werden terugbezorgd.67 Misschien werden enkele stukken toen wel over het hoofd
gezien. In het stadsarchief berust nog altijd de ‘keure van Gend door grave Guy ten jaere
1296. Pays van Cassant. Privilegium van prins Karel’ [reeks 93bis, nr. 10], afkomstig van
de abdij. Het ‘Sint-Pietersswartenboek’, een van de belangrijkste archiefstukken van de
Sint-Pietersabdij, verhuisde dan weer pas in 1955 naar het Rijksarchief te Gent.68 Tij-
dens de Franse revolutie werd op een gelijkaardige manier archief in veiligheid gebracht.
Twee manden met stukken van het bisdom kwamen in het stadhuis terecht. In 1831 gaf
Parmentier ze terug, op vraag van de bisschop.69 Dergelijke stukken hebben nooit echt
tot het Gentse stedelijk archief behoord. Vanaf 1829 zou echter zowel het oud als het
modern archief van de stad niet enkel meer bestaan uit stukken die door de stedelijke
administratie waren ontvangen of opgemaakt. Archief van andere archiefvormers werd er
ook aan toegevoegd.

De stadsarchivaris bracht vooral archiefstukken en andere relicten van de Gentse
ambachten bijeen. Nadat de wet le Chapelier deze instellingen had afgeschaft, waren hun
archieven veelal in handen van particulieren gebleven. Het precieze statuut ervan bleef
onderwerp van discussie. De nationale overheid beweerde eigenaar te zijn van deze stuk-
ken, maar eiste ze niet op.70 Ondertussen vergaarden stadsarchieven zoveel mogelijk
ambachtsarchief. Omdat deze aanwinsten voor het Gentse archief zo belangrijk zijn,
worden ze als aparte casus behandeld. In dit algemeen overzicht kunnen ze evenmin ont-
breken. Al in januari 1827 stelde François Hye-Schoutheer een lijst op van alle afge-
schafte instellingen en overheden, waaronder de ambachten, maar bijvoorbeeld ook de
kasselrij van de Oudburg en de Sint-Martinusparochie van Ekkergem. Voor al deze
archiefvormers werd een informant gezocht, die tussen 12 en 17 januari op het stadhuis
werden ontboden. Joseph van den Hecke-della Faille, zoon van de laatste erfelijk ontvan-

droom.archivaris.book  Page 91  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 2 • DROMEN VAN ARCHIEF!

92

ger van de Oudburg, wist toen bijvoorbeeld te vertellen dat de financiële stukken van de
Oudburg vóór de verovering door Frankrijk aan de provincie waren bezorgd.71 Sinds
hun afschaffing tijdens de Franse tijd waren de archieven van kloosters en abdijen – wel-
iswaar niet niet noodzakelijk in hun geheel – op dezelfde plaats terecht gekomen. De
archieven van ambachten leken daarentegen nog hoofdzakelijk in privébezit te berusten.

Waarschijnlijk schonk Hye daarom in het bijzonder aandacht aan ambachtsarchief.
Van de informatie die hem daaromtrent werd bezorgd, hield hij een afzonderlijk over-
zicht bij. Daarin tekende hij bijvoorbeeld op dat J. Maes beloofde archiefstukken van de
Vrije Schippers [reeks 180] te bezorgen. Eerst wilde hij wel de toelating van de andere
schippers vragen. Zij weigerden vervolgens het archief af te staan.72 Wat de Timmerlie-
den en Schrijnwerkers [reeks 1904 en 1905 (?)] betrof, was een zekere d’Huyvetter wel
bereid om de stukken over te maken.73 Al bij al was de zoektocht weinig succesvol. Toch
is het opmerkelijk dat het stadsbestuur twee jaar later aan de gouverneur liet weten ‘dat
er in het stedelyk archief geene archieven van oude afgeschafte gildens aangetroffen wor-
den’. Mogelijk vreesde de stad dat de overheid deze stukken zou opeisen. Het antwoord
van de gouverneur was echter aansporend en geruststellend. Hij moedigde aan opnieuw
te informeren bij voormalige leden om ‘hun casuquo te trachten door vriendelijke over-
reding te bewegen’ het archief in hun bezit over te dragen. Van de archieven die op die
manier verworven zouden worden, moest ‘eenen summieren staat’ worden opgesteld,
waarna de stukken met het stedelijk archief mochten verenigd worden.74 Vanaf 1830
kende de zoektocht van de archivaris meer succes. Het was het begin van een lange jacht.

Traditioneel geldt de benoeming van Victor Vander Haeghen tot stadsarchivaris in
1882 als breukpunt in de geschiedenis van het stadsarchief.75 Wat de inventarisatie van
het oud archief betrof, bleek dat inderdaad het geval te zijn. Aansluitend vallen ook wij-
zigingen vast te stellen in het aanwinstenbeleid. Waar Vander Haeghen een moderne
archivistiek aanhing, die gelijkenissen vertoonde met de standpunten uit de Handleiding
van Muller, Feith en Fruin, hadden zijn voorgangers een andere aanpak. Zij waren als
kinderen van de romantiek gefascineerd door het verleden. Geschiedenis kon volgens
hen worden getoond in onder meer boeken, toneelstukken en historische optochten.76

Als inleiding op zijn ‘episch verhael in acht zangen’ over Jakob van Artevelde somde Pru-
dens Van Duyse de eerbetonen aan deze Gentenaar op: een toneelstuk in 1841, een
borstbeeld in 1845, een opera in 1846 enzovoort.77 Dit waren allemaal gelijkwaardige
historische producten. Als grondstof voor de geschiedenis spraken materiële overblijfse-
len van het verleden nog het meest tot de verbeelding. Oudheidkundigen gingen op zoek
naar dergelijke resten, of het nu ging om gebouwen, munten, oorkonden of objecten.
Allemaal maakten ze het mogelijk in contact te komen met het verleden. Dat meenden
ook de eerste Gentse stadsarchivarissen, wat hun collectie sterk tekende.

In 1834 betaalde Charles Parmentier 50 frank voor een opvallend stuk. Van een
zekere Inghels kocht hij ‘eenen ouden standaert der Onvrye Schiplieden te Gent’.78 Niet
alleen archiefstukken, maar ook andere overblijfselen van het verleden kregen blijkbaar
door de archivaris een plaats in het stadsarchief toegekend. Dit was namelijk geen een-
malige koop. In 1840 kocht Van Duyse ‘ten sterfhuize van den heere Van de Perre,
ouderling van de ambachten der Kruideniers, Keersmaekers en Kaesverkoopers’ zes
geborduurde blazoenen, die werden gebruikt als versiering van het lijkkleed voor overle-
den ambachtslieden en ‘een vaen en een standaert van de zelve’. In totaal betaalde het
stadsarchief hier 275 frank voor.79 Het aantal aangekochte objecten mag wel niet wor-
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den overschat. Tot 1860 gaat het om minder dan tien aankopen, maar zij waren meestal
duurder dan 100 frank, wat toch hun belang toont.

Een constante lijkt merkbaar in de aankopen van de archivaris. Hij had een voorkeur
voor spullen met een zekere esthetische kwaliteit, die hij graag aan een geïnteresseerd
publiek toonde. Al in 1833 schreef Parmentier: ‘Les archives contiennent divers objets
très curieux, soit par leur antiquité, soit par ce qu’ils réprésentent, qui devraient être
exposés aux régards, et qui maintenant restent dans des cartons’ (cfr. bijlage I, p. 172).
Het stadsarchief had, zoals nog zal blijken, wel wat weg van een museum. Een geïnteres-
seerd publiek kon er zich vergapen aan de overblijfselen van het Gentse verleden.80

Vanaf 1857 kon aan dergelijke bezoekers nog een nieuwigheid worden getoond. Het
stadsarchief kocht dat jaar enkele foto’s aan. De fotografie was toen nog betrekkelijk
jong. In 1839 was zij voor de eerste maal in Gent geïntroduceerd, maar pas vanaf 1850
raakte zij echt in zwang.81 Van Duyse oordeelde toen dat deze nieuwe kunst ook een
plaats kon krijgen in het stadsarchief. Voor 15 frank schafte hij een foto van het stadhuis
en een van het Schippershuis aan, gemaakt door de Parijse gebroeders Bisson. Een foto
van een monument voor de overleden koningin Louise Marie kostte 8 frank.82 De foto’s
werden ingekaderd, om ze op een geschikte wijze te bewaren en te kunnen presenteren.83

En dit was niet de enige uiting van de praalzucht van de archivaris.
Regelmatig duikt in de overzichten van de aankopen door de stadsarchivaris een

beoordeling van de aanwinst op. ‘Beau m[anu]s[crit] in folio’, ‘superbe exemplaire’ of
‘très rare et très recherché’ luidt het dan bijvoorbeeld.84 Bij enkele van deze aankopen
was die zeldzaamheid of schoonheid duidelijk de voornaamste reden tot aankoop. Van
Duyse liet zich maar al te graag verleiden tot het aanschaffen van mooie, geïllustreerde
drukken uit de zestiende en zeventiende eeuw. Voor een exemplaar van de Flandria illu-
strata (2 dln., Keulen, 1641) betaalde hij in 1846 60 frank.85 In 1858 had de archivaris
zelfs 95 frank over voor een ‘bel exempl[aire], non rogné’ van Verheerlykt Vlaandre (2
dln., Leiden, 1735).86 Toch werd niet heel het aankoopbeleid door bibliofilie geleid.
Veel van die oude werken handelden over de zestiende-eeuwse godsdiensttroebelen of
over de Opstand, die een belangrijke episode vormen in de Gentse geschiedenis.

Het personeel van het stadsarchief was erg geïnteresseerd in de ‘grande époque des
troubles du XVIe siècle’.87 Hye zocht in het stadsarchief 113 documenten bij elkaar, die
hij samenbracht als ‘Handschriftelijke brieven van Willem I’ [reeks 94bis, nr. 29]. In
1824 bood Hye afschriften van deze brieven aan aan koning Willem I.88 Hierdoor kwa-
men ze ter beschikking van Guillaume Groen van Prinsterer, die ze opnam in zijn Archi-
ves ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau (28 dln., Leiden, 1834-1862).
Parmentier kocht in 1837 de eerste zes delen van dit werk voor maar liefst 110 frank.89

Deze stadsarchivaris nam over waar zijn voorganger was gestopt. In twee banden werden
‘documents concernant les troubles et nouvelle religion’ [reeks 94bis, nr. 8-9] gebundeld.
Een derde band omvatte ‘documents sur la restitution des privilèges en 1577, ainsi que
sur l’arrestation des seigneurs d’Aerschot, etc.’ [reeks 94bis, nr. 27].90 Aanwinsten voor de
bibliotheek konden dus het archiefbeheer ondersteunen.

In het eerste hoofdstuk werd aangehaald dat Van Duyse een afkeer had van het
opstellen van genealogieën voor puur persoonlijk gewin, zoals het ondersteunen van erfe-
nisclaims. ‘Zuivere’ genealogie lijkt hem wel geboeid te hebben. Vooral tijdens de jaren
1840 kocht hij allerhande werken daaromtrent aan.91 Op enkele van deze aanwinsten
was hij erg trots, zoals de vijfentwintig delen van het Lovens Nieuws (1773-1785) en een
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supplement daarop (1785-1789). Maar weinigen bezaten volgens hem deze volledige
reeks. Van Duyse slaagde er echter in ze in 1846 in een keer te kopen, voor 55,25 frank.
De archiefbibliotheek werd zo uitgebreid met een publicatie ‘de la plus haute impor-
tance, pour l’histoire généalogique’.92 Deze interesse toonde zich ook in de verwerving
van archief. In december 1838 kocht de archivaris zelf enkele oorkonden met betrekking
tot Gentse families, die hij daarop aan het archief schonk.93 In 1842 verwierf het stads-
archief tien originele staten van goed uit de zeventiende en achttiende eeuw, hoewel men
kan verwachten dat het archief de minuut van deze stukken bezat in zijn Staten van
Goed [reeks 330].94 Twee jaar later werden negen kerkelijke oorkonden aangekocht, uit
de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Ze handelden over het stichten van een
jaargetijde of een broederschap of bevatten de pauselijke dispensatie voor een huwelijk.95

Ook hieruit blijkt een interesse voor het verleden van de Gentse families.
Romantische geschiedschrijvers zwoeren bij een goed historisch verhaal, waarbij het

onderscheid tussen geschiedschrijving en literatuur soms niet meer duidelijk was. Favo-
riete bronnen waren bijgevolg kronieken.96 Ook Van Duyse en vooral door Edmond De
Busscher kochten talloze manuscripten aan, waarin de geschiedenis van Gent beschreven
staat. Met name de handschriften van magistraat en kroniekschrijver Justus Billet uit de
zeventiende eeuw werden beschouwd als topstukken. Het stadsarchief kon er op verschil-
lende momenten aankopen:97

 Op 31 oktober 1839 werd op de veiling van de bibliotheek van P.P.C. Lammens
lot nr. 122 aangekocht voor 75 frank: ‘Chronycke der stede van Ghent en Vlaen-
deren [etcetera] beschreven door Juste Billet, Anno D[omi]ni 1664’ (cfr. bijlage
III, p. 177)

 Uit de nalatenschap van de graaf d’Hane de Steenhuyse verwierf het stadsarchief
in 1843 voor 14,3 frank ‘Curieuse anotacien deser stede van Ghendt angaende
ofte dynckweerdighe gheschiedenissen binnen der seluen gheschiedt, ofte ten
minsten in dese onse provintye van Vlaenderen’, voor 48,5 frank ‘De cleene ofte
corte cronycke van d’Hr Justo Billiet, begrypende in forme van eenen register,
tafel ofte inuentaris, subcintelick de materie van syn groote cronycken van
saecken principalick gheschiet binnen de stadt van Ghendt’ en aan 110 frank
‘Den polytye boeck waer inne staen, alle de memoryen ende besoignen die
daeghelicx ons polity meesters syn voorghevallen’ (cfr. bijlage III, p. 178).

 In 1864 verkocht een zekere Proost uit Brussel aan 82,5 frank ‘un manuscrit de
Justo Billet: Eeuwighen calendrier ende feestelycke chronycke’.98 De titel is een ver-
bastering van ‘Den gheestelycken gheduerighen grooten calendrier’.

 ‘Vervolghinghe vande ghedincweerdighe saecken by memorie ghestelt, ghevon-
den door onse voorauders inde trouble tyden, doen de ghemeenten door quaeden
raet opstonden teghen haerlieder overheidt, ende wat straffen Godt almachtich
daerover sont, door hongher, peste en[de] oorloge daer de stadt van Ghendt
ghel[yck] een toch-thonneel van alle miserien, droefheidt ende ellenden was’
kostte in 1869 12 frank op de veiling van de nalatenschap van Jean De Meyer
(cfr. bijlage III, p. 188).

 Op 10 mei 1873 verkocht Auguste van der Meersch ‘Billiet. Politieboek (N° 5)’,
als aanvulling op het eerder verworven ‘polytye boeck’. Het stadsarchief betaalde
er 80 frank voor.99
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 Tijdens de veiling van de collectie van Auguste Van Lokeren in 1878 kocht het
stadsarchief voor 33,15 frank lot nr. 460 ‘Cronycke der stede van Ghendt, mits-
gaders eenige genealogyen raekende onse doorluchtighe prinsen van Bourgoignen
… als graven van Vlaenderen etc. – door Justus Billet (oud schepen van Gent)’
(cfr. bijlage III, p. 191)

 Tot slot kan ook gewezen worden op de ‘acte de cession de rentes au couvent des
Dominicains à Gand, par Juste Billet’ die Ferdinand Vander Haeghen in 1872
aan het archief schonk en de stukken over Billet die in 1884 werden aangekocht:
‘Justus Billet’ voor 21 frank, ‘Fam[ille] Billet, etc.’ voor 17 frank en ‘Gheslachte
Billet’ voor 26 frank (cfr. bijlage III, p. 191).100

Over enkele thema’s wilde Van Duyse blijkbaar zoveel mogelijk verzamelen. ‘Les archi-
ves communales se sont enrichies de différentes ouvrages historiques et généalogiques,
de quelques manuscrits offrant un intérêt spécial pour l’étude de l’histoire de la ville et
de deux chartes,’ klonk het in het jaarverslag van 1855.101 De geschiedenis van de staat
en het recht was een andere belangrijke pijler. Allerhande verzamelingen van wetten en
rechtsgewoonten werden verworven, met als duurste aan 95 frank ‘Loix et coutumes de
la Flandre – Copie des tonlieux de Baudouin de 1199 – Charte de la reine Mathilde et
un grand nombre d’autres chartes et privilèges de Flandre des 12e et 13e siècles – in 4° –
Manuscrit du 14e siècle’, lot nr. 120 uit de veiling van de bibliotheek van Lammens
[reeks 93bis, nr. 8].102 Pas vanaf 1849 zouden al deze archiefstukken, manuscripten en
zestiende-eeuwse geschiedenissen van de Nederlanden het gezelschap krijgen van
recente publicaties over het verleden van België. Werken van onder meer H.G.P. Moke,
L.D.J. Dewez en J.J. De Smet werden tussen 1849 en 1854 aangekocht. In 1856 werd
de Geschiedenis van België (Antwerpen, 1845) van Hendrik Conscience aan de biblio-
theek toegevoegd.103 Van deze boeken kon Van Duyse goed gebruik maken, aangezien
hij in 1855 werd aangesteld als onderwijzer in de nationale geschiedenis aan de Gentse
Academie.104 Voor de Gentse gratis stadsscholen werkte hij dan weer mee aan Verhalen
uit de geschiedenis van België (Gent, 1856).105 De archiefbibliotheek diende echter niet
alleen voor eigen gebruik, maar was ook daarbuiten bekend. Zo schreef Frans De Potter
in zijn levensbeschrijving van Van Duyse dat hij ‘de schoone boekverzameling in de
archieven’ tot stand had gebracht, ‘welke al het merkwaardige bevat dat over de Neder-
landsche geschiedenis in het algemeen en over de stad Gent in ’t bijzonder is geschre-
ven, en die ook en inzonderheid onder betrek van diplomatische werken zeer rijk mag
heeten’.106

Met De Busscher aan het roer werden andere prioriteiten gelegd in het aanwinsten-
beleid. De auteur van de Recherches sur les peintres gantois, des XIVe et XVe siècles (Gent,
1859) bracht zijn liefde voor de kunst mee naar het archief (cfr. p. 9).107 Voor de biblio-
theek verwierf hij bijvoorbeeld in 1863 De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters door Christiaan Kramm (3 dln.,
Amsterdam, 1857-1858).108 Wanneer de kans zich aandiende, bleef het stadsarchief
naast archiefstukken ook manuscripten kopen, met vooral een groot aandeel kronieken
over Vlaanderen.109 Oude drukken werden daarentegen nauwelijks nog aangeschaft. De
Busscher verkoos de aankoop van recente studies, met een klemtoon op Oost-Vlaande-
ren. Ook werden enkele meer technische werken aangekocht, zoals in 1863 Dictionnaire
de sigillographie van Alphonse Chassant en Pierre Jean Delbarre (Parijs, 1860), Layettes
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du trésor des chartes van Alexandre Teulet (I, Parijs, 1863) en Collection de sceaux van
Louis-Claude Douët d’Arcq (I, Parijs, 1863).110 Even vernieuwend was dat het stads-
archief abonnementen nam op tijdschriften of oude jaargangen opkocht. In 1861 ging
het om:

 Annales de la noblesse et du patriciat de Bruges, 1860;
 De Eendragt. Veertiendaegsch tijdschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen,

1846-1858;
 Bulletin de l’Académie de Belgique, 1839-1861;
 Bulletin de la Commission d’Histoire, 1839-1861;
 Exposé de la situation de la province de la Flandre orientale, 1837-1860;
 De Vlaemsche Evangeliebode, 1862.111

Vanaf 1867 werd een steeds groter deel van het budget aangewend voor het betalen van
abonnementen en inschrijvingen op werken, zoals de woordenboeken van Matthias de
Vries. Voor de rest vertoonden de aanwinsten van het stadsarchief weinig regelmaat.
Nog altijd werden recente historische werken aangekocht, over Oost-Vlaanderen, maar
ook enkele uit Nederland en Frankrijk. Toch werden voornamelijk boeken en manus-
cripten aangekocht die vooral ‘bijzonder’ of ‘mooi’ waren. De aanwinsten die werden
verwezenlijkt door Ferdinand Vander Haeghen, als secretaris van de Archiefcommissie,
spanden daarbij de kroon:

 Op de veiling van de bibliotheek van Jean Chedeau in Parijs kocht Vander
Haeghen in 1865 voor 685 frank het ‘Théatre de tous les peuples de la terre, avec
leurs habits et ornemens divers, tant anciens que modernes, délégemment
dépeints au naturel par Luc Dheere, peintre et sculpteur gantois, in f[oli]o.
Recueil de 195 dessins en couleur’.112

 In 1870 betaalde hij 400 frank aan de Amsterdamse boekverkoper Frederik Mul-
ler voor ‘un manuscrit in folio intitulé: Kronyke van Gent, 1566 ad 1588’, ver-
moedelijk van de hand van Marcus Van Vaernewyck.113

 Met Vander Haeghen als tussenpersoon verwierf het stadsarchief op 4 december
1870 ‘l’oeuvre complet de feu l’architecte Roelandt, consistant en plans, corres-
pondance, devis, cahiers de charges et autres documents relatifs aux monuments
élévés à Gand et dans d’autres villes du pays, par le dit architecte’ van Edouard
Maeterlinck, schoonzoon van de architect. Deze aanwinst werd bij het modern
archief van de stad geplaatst, maar zou later worden overgebracht naar de univer-
siteitsbibliotheek (cfr. infra).114

 Dankzij zijn medewerking kon het stadsarchief op 6 november 1872 ‘six chartes
très-précieuses, provenant de l’ancienne confrérie de St George à Gand, des
années 1439 (2 pièces) 1464, 1497, 1501 et 1512’ [reeks 155] voor 300 frank
kopen van E. De Struyver.115

De band met Gent is in bovenstaande aankopen duidelijk. Wat was het stadsarchief van
Gent echter met een vijftiende-eeuwse kopie van het ‘Secunda Secundae’ uit de Summa
theologiae van Thomas van Aquino? Voor dit ‘beau manuscrit in f[oli]o contenant plus
de 800 p[ages]’ betaalde De Busscher in 1876 30 frank.116 De aankoop van de Beschry-
ving van oud en niew Rome door François-Jacques Desseine (2 dln., Amsterdam, 1704)

droom.archivaris.book  Page 96  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 2 • DROMEN VAN ARCHIEF!

97

roept dezelfde verbazing op. Het was waarschijnlijk dankzij de ‘quantité de belles plan-
ches grav[ées] sur cuivre’ dat De Busscher hier eveneens 30 frank voor over had.117 Een
zesdelige atlas van Joan Blaeu uit de zeventiende eeuw vond de stadsarchivaris zelfs 120
frank waard.118 Dat De Busscher vanaf 1877 eerst het advies van het schepencollege
moest inwinnen alvorens hij tot aankoop mocht overgaan (cfr. supra) lijkt in het licht
van deze uitgaven een logische beslissing.

Voorgaande alinea’s handelden vooral over de aankoop van boeken en manuscripten.
Het verwerven van archief via schenking kan namelijk minder in een keurslijf worden
gewurmd. Procedures lijken daar niet voor bestaan te hebben. Dit kon leiden tot opmer-
kelijke constructies. Zo bood Robert Schoorman, op dat moment hulpconservator in het
Rijksarchief te Gent, in 1895 enkele archiefstukken uit zijn persoonlijke collectie aan het
stadsarchief aan. Voorwaarde was wel dat het stadsarchief daarop enkele stukken zou
afstaan aan het Rijksarchief. Het stadsbestuur ging hiermee akkoord en nam Schoormans
schenking in ontvangst, maar maakte de gevraagde stukken wel niet over aan het Rijks-
archief (cfr. p. 131 en bijlage VI, p. 221).119 Of waarom kreeg bijvoorbeeld de barones
Dons de Lovendegem in 1896 bedankingen van de gemeenteraad voor haar schenking?
Het ‘resolutieboek der Collatie, betrekkelijk het tijdvak tusschen 18 november 1577 en
19 juni 1579’ dat ze afstond, verkleinde dan wel de leemte in reeks 121, maar dit was
zeker niet de belangrijkste schenking die het stadsarchief mocht ontvangen.120

De stadsarchivaris moest voortdurend klaarstaan om eventuele kansen op een aan-
winst voor het archief te grijpen. Soms zat het geluk mee. Jacob Kesteloot bracht in 1849
uit eigen beweging – maar met instemming van de leden van het ‘Nederlandsch Con-
gres’ dat dat jaar in Gent samenkwam – het archief van het in 1830 opgeheven literair
genootschap Regat Prudentia Vires naar het stadsarchief [reeks T, nr. 633 en 635].121

Kesteloot, die ondervoorzitter van de vereniging was geweest, verklaarde dat hij ver-
langde ‘bij deze handeling beschouwd te worden als een oud soldaat die het vaandel in
het hoofdkwartier overbrengt’.122 Soms speelde toeval een rol. Welke weg legden drie
folio’s uit de stadsrekeningen van 1506 en 1507 af voor ze in het bezit kwamen van
Henri Raepsaet, vrederechter in Lokeren en verzamelaar van archiefstukken? Het ant-
woord op deze vraag zal misschien nooit een antwoord krijgen. In ieder geval stond
Raepsaet deze drie bladen in 1856 af aan het stadsarchief, om ze weer bij de andere reke-
ningen te voegen [reeks 400].123

Wat het aankopen van archiefstukken betrof, moest de archivaris de markt nauwlet-
tend in de gaten houden. Dit valt ook letterlijk op te vatten. Van Vander Haeghen is al
zeker een aankoop op de Vrijdagmarkt bekend, uit 1887: ‘un exemplaire des Placards de
Flandre en 13 volumes (destiné à complêter l’exemplaire aux archives)’.124 Dit was zeker
niet de enige vondst die de archivaris daar deed. ‘Au marché du Vendredi il y a parfois
des choses très intéressantes, pas pour tout le monde, j’en conviens, mais pour ceux qui
s’intéressent à l’histoire de notre cité,’ deelde Auguste Wagener mee, toen een mogelijke
afschaffing van de archieftoelage in de gemeenteraad werd besproken.125 De archivaris
moest bijgevolg voortdurend op de loer liggen, opdat geen enkele interessant stuk hem
zou ontsnappen. In 1918 verklaarde Victor Fris regelmatig op huisbezoek te gaan, op
zoek naar archiefstukken in privébezit. Aangezien de kostprijs van de tramritten op weg
naar die bezoeken te hoog opliep, meende hij aanspraak te kunnen maken op een vrij-
kaart. Die werd hem echter geweigerd.126 In volle oorlogstijd kwam zijn verzoek onge-
twijfeld ongelegen.
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De Busscher kon dan onder gunstigere omstandigheden werken. In juli 1860 mocht
hij drie dagen naar Brugge, om de veiling van de nalatenschap van de baron de Pelichy-
van Huerne bij te wonen. Zijn reis- en verblijfskosten werden door de stad terugbe-
taald.127 Toen er op 15 en 16 februari 1866 bij boekhandel Van Trigt in Brussel een
andere ‘importante vente de cartulaires et autres documents’ plaatsvond, vroeg De Bus-
scher weer de toelating er naartoe te gaan.128 Het college stemde hiermee in.129 In totaal
besteedde de archivaris 143,30 frank, waarvan 23,95 frank voor ‘frais de lots, ports,
emballage et frais de voyage’.130 De Busscher kreeg zijn vervoerskosten dus wel nog
betaald. De jaren 1860 en 1870 waren duidelijk een gouden tijd voor de archivaris. Gra-
fiek III in bijlage III (p. 175) toont dit maar al te goed. Voor 48 veilingen die plaatsvon-
den tussen 1830 en 1920 staat vast dat het stadsarchief er aankopen deed. Tien daarvan
vonden plaats tussen 1860 en 1869 en acht tussen 1870 en 1879.

Dergelijke veilingen waren een waar oudheidkundig festijn. Meestal ging het om
de verkoop van de collectie van een of andere ‘amateur distingué’, het werk van jaren
verzamelen, die stuk voor stuk onder de hamer ging. Bij belangrijke veilingen liep het
aanbod van recente boeken tot oude oorkonden, met daarenboven allerhande autogra-
fen, tekeningen en medailles, tot een keer zelfs een marmeren standbeeld van Karel
Van Poucke.131 Dergelijke oudheden trokken een omvangrijk publiek van geïnteres-
seerden, die soms een grotere beurs hadden dan het stadsarchief.132 ‘Il est impossible
de fixer un valeur à ces manuscrits, le prix en dépendra naturellement des enchères
plus au moins élevées que les amateurs y mettront,’ merkte De Busscher in 1866 op.133

Bovendien tekenden ook andere instellingen, zoals de Koninklijke Bibliotheek en het
Rijksarchief, regelmatig present. Uit enkele verslagen die De Busscher na veilingen
opstelde, blijkt evenwel dat hij meestal tevreden terugkeerde van de verkoop. Zo ook
in 1860, na de veiling van de bibliotheek van de baron de Pelichy-van Huerne:

La vente de la bibliothèque de Mr le baron de Pelichy van Huerne, ancien
bourgmestre de Bruges, avait attiré un bon nombre d’amateurs belges et
étrangers. Les prix des livres s’en sont ressentis; ils ont été généralement
assez élevés. Toutefois les documents m[anu]s[crit]s qui convenaient aux
archives communales de Gand et de Bruges n’ont pas précisement subi cette
influence. Les achats se sont en quelque sorte localisés, et les enchères n’ont
guère dépassé le taux normal. J’aurai pu acquérir, je crois, la plupart des
lots que je vous avais signalés, si quelques uns n’avaient été retirés à tout
prix par la famille de feu Mr de Pelichy, et si pour d’autres je ne m’étais
trouvé en concurrence avec Mr Gachard, Archiviste général du Royaume, et
Mr Reulens, délégué par la Bibliotheque de Bourgogne. Je me suis entendu
avec ces messieurs, et j’ai borné nos achats aux m[anu]s[crit]s les plus
importants pour le dépot de Gand.134

Geformaliseerde afspraken met andere openbare instellingen lijken evenwel zeldzaam.
Het enige andere spoor hiervan is een brief uit 1893 van Alphonse Diegerick, conser-
vator van het Rijksarchief te Gent, met de vraag aan Algemeen Rijksarchivaris Charles
Piot te laten weten welke stukken het stadsarchief zou willen aankopen op de verkoop
bij Camille Vyt op 27 december 1893, ‘et ça aux fins de ne pas vous faire la concur-
rence’.135 De aantrekkingskracht van veilingen was toen echter al grotendeels uitge-
doofd.
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Al voor de veiling van de baron de Pelichy-van Huerne had De Busscher gewaar-
schuwd dat een merendeel van de aangeboden stukken ‘d’un grand intérêt pour l’histoire
de la Flandre ou pour celle de la cité gantoise, en particulier’ waren, ‘et il devient de jour
en jour plus rare d’en rencontrer de semblables’.136 De kans lijkt groot dat hij met deze
uitspraak vooral het stadsbestuur wilde overtuigen van het belang van de veiling. In het
jaarverslag van 1880 herhaalde de archivaris echter: ‘Les achats de manuscrits deviennent
de plus en plus difficile pour les archives de la ville.’137 Zeker vanaf de jaren 1880 kon
het stadsarchief haast enkel nog op de door boekhandelaars georganiseerde verkoopda-
gen enigszins belangrijke stukken verwerven. Veilingen van grote privécollecties werden
zeldzaam (cfr. bijlage III, p. 191-193), terwijl de laatste ambachtslieden al lang waren
overleden en nakomelingen met nog stukken in hun bezit erg schaars werden. De archi-
varis werd daardoor een nog betere klant in de boekhandel.

Natuurlijk kocht het stadsarchief ook al eerder archiefstukken bij handelaars, waar de
archivaris ook manuscripten en boeken kon vinden. Waarschijnlijk ging hij zelf regelma-
tig langs bij de belangrijkste boekverkopers in de stad. In Gent had boekhandelaar
Camille Vyt veelal interessante stukken in de aanbieding. Twee maanden nadat Vander
Haeghen was aangesteld, bezorgde hij de archivaris al een pauselijke bul van Clemens III
uit 1266 met betrekking tot de Boudelo-adbij. Voor 30 frank wilde hij deze verkopen,
maar Vander Haeghen was niet geïnteresseerd.138 Vanaf 1884 zou Vander Haeghen wel
regelmatig de veilingen die Vyt hield bijwonen (zie bijlage III, p. 191). Ook bezocht hij
geregeld de winkel van de handelaar. Een factuur van 31 december 1912 lijkt bijvoor-
beeld alle aankopen op te sommen die Vander Haeghen dat jaar deed:

 ‘1° 304 documents sur parchemin en flamand, français, et latin concern[ant] St

Pharaïlde, le couvent des Augustins et le couvent d’Elseghem ten Walle de 1225
au XVIIIe siècle’

 ‘2° Renteboek quotidianen van Ste Pharaïlde XVe siècle’
 ‘3° Renteboek v[an] S. Pharaïlde begin in 1522’
 ‘4° Mutatum register noviter inventum 13 oct[ober] 1531 – 28 may 1535 Sti

Pharaïldis’
 ‘5° Handboek van ontfang van goederen en renten van S. Pharailde 1654’
 ‘6° Documenten nopens de armen van de Volrehuus 1401’ [reeks 174]
 ‘7° Nering der Smeden en Wapenmakers. Rekeningboek van de huismeesters van

de nering en kapel van S. Elisius [sic] 1730-1736’ [reeks 173 en 173bis]
 ‘8° Handboek van de nering van de Smeden en Wapenmakers nopens de erflyke

en loslyke renten 1734-1793’ [reeks 173 en 173bis]
 ‘9° Huurwaarde van het huis gestaan nevens S. Eloy kapelle toebehorende de

nering der Smeden, 1794’ [reeks 173 en 173bis]
 ‘10° Paquet varia: Epitaphes, généalogies, églises, couvents et cimetières de Gand,

de la Flandre orient[ale] de Belgique et de l’étranger, par P.J. Maes’
[reeks LXXXIV, nr. 35-36]

 ‘11° Inventaire détaillé des états de biens Parchons de 1680-1694’ [reeks 97 (?)]

In totaal betaalde Vander Haeghen 350 frank voor deze stukken.139 Nog altijd verwierf
het stadsarchief archieven van afgeschafte instellingen, maar zij waren ‘tweedehands’.
Bovendien veranderde niet alleen de manier van aankopen. Ook in wat er zou worden
aangekocht maakte Vander Haeghen andere beslissingen dan zijn voorgangers.
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Vander Haeghen richtte zijn aandacht vooral op de papieren die de stedelijke admi-
nistratie door haar werking had voortgebracht, aangevuld met klooster- en ambachtsar-
chieven. Dit blijkt niet alleen uit de manier waarop de Inventaire des archives de la ville de
Gand is opgesteld (cfr. p. 62-66), maar ook uit het aanwinstenbeleid van het stads-
archief. Niet enkel werden bepaalde stukken niet meer aangeworven, sommige werden
door het stadsarchief zelfs afgestoten of daar toch voor opzij gezet, zoals de manuscrip-
tenverzameling (cfr. infra) en de ‘Vreemde Steden’.140 De inventaris van het oud archief
toont dit ook, in het negende deel: ‘Archives de particulières et documents d’autres vil-
les’. Hoewel met name de ‘Familiestukken’ een omvangrijke verzameling vormen,
wijdde Vander Haeghen er amper twee pagina’s aan.141 Stukken van persoonlijke aard
lijken voor de archivaris slechts een aanhangsel van het werkelijke stadsarchief geweest te
zijn.142 Na nog een laatste aankoop in 1886 – het testament van Marguerite de Rave-
schoot, voor 2,5 frank – werden dergelijke stukken niet meer verworven.143

Het beperkte budget dat het archief toen maar ter beschikking had, speelde mogelijk
ook een rol in de heroriëntatie van het verzamelbeleid. Toch antwoordde Vander
Haeghen in 1912 rechtuit, toen een zekere Victor Van Hulle vier brieven van de be-
kende ondernemer Lieven Bauwens te koop aanbood: ‘Les lettres que vous nous commu-
niquez sont des documents privées; ils ne peuvent pas prendre place dans notre depot.’
De archivaris verwees de eigenaar daarom door naar Napoleon de Pauw, die een verza-
melaar was van stukken over Bauwens.144 Het zat Van Hulle echter niet mee. De Pauw
was niet erg geïnteresseerd en bood slechts 10 frank voor de brieven. Vander Haeghen
zag wel nog een andere mogelijkheid. De eigenaar kon zich altijd tot boekhandel Vyt
wenden, ‘pour qu’il les porte au catalogue de sa vente d’octobre ou de novembre’.145 Dit
werd blijkbaar het standaardantwoord aan mensen die privéarchief te koop aanboden. In
november 1912 schreef Vander Haeghen bijvoorbeeld nog:

Je me permets de porter à votre connaissance que nous n’achetons pas de
documents de familles. Il est inutile de nous les présenter. Que si on desire
les mettre en vente publique, par exemple chez Vyt à Gand, nous les exami-
nerons au moment opportun.146

Terwijl het verwerven van persoonlijk archief minder belangrijk werd, begon Vander
Haeghen andere stukken te verzamelen, die volgens hem dus wel in het stadsarchief
thuishoorden. In februari 1891 werd namelijk deze brief opgesteld:

Wij hebben de eer U te berichten, dat gedurende de laatste jaren, vele dekens
der Gentsche gebuurten ons hunne oude stukken en registers hebben toegezon-
den, om te worden ingelijfd bij het stadsarchief, daar het gerechtelijk vastge-
steld is dat die stukken aan de stad behooren.
Vernomen hebbende dat U in het bezit zijt van enkele soortgelijke stukken,
veroorloven wij ons U beleefd te verzoeken ook die naar de Archieven te wil-
len opzenden om gerangschikt en bewaard te worden bij de oorkonden der
stad Gent. Door aan dit verzoek te voldoen zult U het bewijs leveren dat U de
geschiedenis onzer stad ter harte gaat. Laat ons U nog zeggen dat deze stuk-
ken ter beschikking van de leden uwer gebuurte blijven, aangezien eenieder
daarvan kennis kan nemen ten stadhuize, waar de publieke leeszaal alle
werkdagen geopend is.147
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De archieven van gebuurten waren het stadsarchief in het vizier gekomen.148 Een
gebuurte was het laagste niveau van het Gentse stadsbestuur, dat op wijkniveau enige
taken vervulde met betrekking tot orde en veiligheid.149 Hoewel deze wijkraden aan het
einde van het ancien régime waren afgeschaft, bleven ze officieus toch bestaan, zodat ze
al snel weer officieel werden opgericht. Hierdoor bevond hun archief zich veelal nog in
privébezit. Deze stukken waren echter stedelijk archief. Daar was bijvoorbeeld de wijk
Batavia ook van overtuigd. Toen dit buurtschap in 1882 zichzelf ophief, omwille van de
ingrijpende saneringswerken in de wijk, stond het erop ‘un livre qui leur a été remis en
1634, ainsi que deux halle-bardes et un drapeau qui a été donné par la Ville’ aan het
stadsbestuur terug te bezorgen. Dit plichtsbewustzijn leverde de wijk bedankingen van
de gemeenteraad op.150

Niet elk buurtschap sprong echter even correct om met zijn archief. Vander Haeghen
deed dan ook zijn uiterste best dergelijke stukken te verwerven. Wanneer hij er in de
handel vond, kocht hij ze.151 Om het probleem bij de bron aan te pakken, verstuurde de
archivaris bovenstaande brief op 20 februari 1891. Op 23 februari bezorgde hij hem ook
aan de redactie van de Gazette van Gent.152 Uiteindelijk verscheen de aankondiging al
zeker in de namiddag- en avondeditie van de Gazette van 25 februari en diezelfde dag
ook in Vaderland. Morgenblad voor werklieden en burgers. In de krant werd melding
gemaakt van de recente verwerving van het archief van de gebuurten van de Ketelpoort,
Middel- en Neder Burgstraat, Ham, Bennesteeg, Begijnendriesch, Begijnengracht, Korte
en Lange Meere, Kraanlei, Korte Munt, Zwartezusterstraat en Tusschen Muide. Boven-
dien waren op de zolder van het stadhuis tussen de ‘Familiestukken’ nog meer gebuurte-
archieven gevonden. In totaal bezat het stadsarchief daardoor stukken van 175 gebuur-
ten.153 Uitbreiding was echter nog gewenst.

Elf personen gaven gevolg aan de oproep in de krant. Het fonds van de gebuurtear-
chieven werd uitgebreid met stukken van ‘Kraanlei, Lange Munte, Zwarte Zusterstraet,
Muyde en Tusschen Muyde, Keizerkarelstraat, Hebberechtstraet, Veldstraet, Kalanderberg,
Kruisstraet, Paddenhoek et Oranjestraet’.154 Dit waren veelal aanvullingen op archieven
die al in het stadsarchief berustten, aangezien in de Inventaire des archives de la ville de
Gand maar sprake is van 178 gebuurtearchieven [reeks 1281 tot 128176], oftewel slechts
drie meer dan in 1891. De jaren daarna werden nog regelmatig allerhande buurtschaps-
stukken verworven (cfr. bijlage III, p. 192-193). Reeks 128 is daardoor een van de meest
opmerkelijke uit het oud archief. Het oudste stuk was in 1896 immers een register van
het gebuurte van de Ketelpoort uit 1473, het jongste stuk dagtekende uit 1888.155 Ook
daarna groeide het fonds nog.

Zeker vanaf 1910 werd er schijnbaar nog maar weinig archief verworven, zodat er
nauwelijks nog van een beleid kan worden gesproken. Veelbetekenend is dat de enige
bewaard gebleven aanwinstenlijst van het stadsarchief bij de laatste inventarisatie werd
omschreven als ‘register van de inschrijving van aanwinsten voor de bibliotheek van 19
september 1913 tot november 1930’.156 Dat register bevat enkele verworven archiefstuk-
ken, verscholen in een grote hoop bibliotheekmateriaal. Boeken en tijdschriften slorpten
duidelijk een almaar groter deel van de archieftoelage op. Onder Vander Haeghen werd
vooral geld besteed aan enkele abonnementen en inschrijvingen op publicaties. Al in
1891, toen er sprake was van het afschaffen van de archieftoelage, had de Archiefcom-
missie verklaard dat ‘dans aucun cas on ne peut renoncer aux abonnements du Messager,
de l’Antwerpsch Archievenblad, du Willemsfonds, du dictionnaires de Verwys, Stallaert,
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De Vries et des autres ouvrages en cours de publication’.157 De archivaris kon zich ook
niet meer volledig laten leiden door zijn eigen interesses. Zo was het in 1896 noodzake-
lijk verschillende publicaties aan te kopen, om de uitgave van het Gentse Oorkondenboek
door de Archiefcommissie voor te bereiden.158

De Eerste Wereldoorlog bracht nieuwe aanwinstverplichtingen met zich mee. Op 4
augustus 1914 was het Duitse leger België binnengevallen. Tien dagen later liet de bur-
gemeester weten dat hij van het stadsarchief verwachtte ‘tous les documents de la guerre
qui paraissent en notre ville’ te verwerven. Ook moesten de kranten La Flandre en Le
Bien Public worden bewaard.159 Het stadsarchief vervulde deze opdracht nauwgezet,
zoals blijkt uit de overzichten van de uitgaven door het stadsarchief tijdens de Eerste
Wereldoorlog.160 De taak van de burgemeester legde de basis voor de huidige kranten-
verzameling van het stadsarchief.161 Al in de negentiende eeuw had het stadsarchief
enkele oudere jaargangen van kranten verworven, maar zij waren in 1887 overgebracht
naar de universiteitsbibliotheek (zie bijlage V, p. 210).162 Vanaf 1919 nam het stads-
archief echter een abonnement op enkele bladen.163 Bovendien werd ook weer een verza-
meling van oude kranten aangelegd. In 1939 ontving het archief bijvoorbeeld een reeks
nummers van de Gazette van Gent die – weliswaar onvolledig – terugliep tot 1667.164

In 1916 overleed Vander Haeghen. Onder Fris waaide er daarop een nieuwe wind in
het archief. Na het overlijden van Van Duyse had De Potter de archiefbibliotheek beju-
beld, maar die uitstraling was al lang uitgedoofd. In het jaarverslag voor 1917 velde de
nieuwe stadsarchivaris een vernietigend oordeel:

Het catalogeeren heeft de groote armoede van de boekerij, zelfs voor hetgeen
de werken over archiefkunde, diplomatiek en paleografie aangaat, bewezen,
maar tevens doen uitschijnen dat de meeste werken, gesteund op oorkonden
ontleend aan het stadsarchief, ontbreken. Meest alle de officieele uitgaven,
die het voldoende geweest ware aan de wetenschappelijke korpsen aan te vra-
gen, zijn niet eens voorhanden. Gansche tijdperken der lokale geschiedenis
kunnen moeilijk of in ’t geheel niet bestudeerd worden, omdat het noodige
materiaal aan boeken of vergelijkingstukken, in de boekerij niet aanwezig
zijn. In die leemte moet zoo spoedig mogelijk voorzien worden.165

De nieuwe archivaris kocht daarom elk jaar grote hoeveelheden boeken aan, die hij zelfs
uit Londen en Parijs liet overkomen.166 Het belang van een goede archiefbibliotheek
werd daarna steeds gevoeld en er werd zelfs een collectieprofiel opgesteld. In de bijeen-
komst van de Archiefcommissie van 1 april 1926 liet Henri Pirenne namelijk optekenen:

M. Pirenne insiste pour que l’acquisition de livres à l’usage des archives ne
porte que sur des travaux relatifs à l’histoire de Gand ou d’autres villes de
notre région. Il propose de se procurer tous les inventaires sommaires
d’archives parus en ces dernières années. Il serait souhaitable que les
archives puissent obtenir le bulletin de la classe des lettres de l’Académie
roy[ale], l’archiviste est chargé d’écrire au secrétaire perpetuel de l’Acadé-
mie à cette fin.167

De tijd van Van Duyses voorliefde voor oude drukken of De Busschers fascinatie voor
manuscripten en kronieken was al lang voorbij. De woorden van Pirenne bezegelden
enkel nog de keuze die eerder was gemaakt. Het stadsarchief diende een wetenschappe-
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lijke instelling te zijn, met een bijpassende bibliotheek. Vanaf 1931 zou het stadsarchief
zich nog meer richten op de ontwikkelingen in de geschiedschrijving, waarbij ook een
nieuw aanwinstenbeleid voor archief leek te ontstaan. Historici als Pirenne hadden het
pad geëffend voor diepgaand sociaal-economisch historisch onderzoek. De grondstof
voor een dergelijke studie over het recent verleden kon uiteindelijk ook in het stads-
archief van Gent worden gevonden. In 1931 werd het archief van textielbedrijf Texas er
in bewaring gegeven. Vijf jaar later werd het nog verder aangevuld en kreeg het gezel-
schap van de bedrijfspapieren van de firma Florida.168 Het verhaal van de twintigste-
eeuwse aanwinsten van het stadsarchief zal echter elders moeten worden verteld.169

In deze paragraaf werd geprobeerd enkele grote lijnen te ontdekken in het aanwin-
stenbeleid van het Gentse stadsarchief. Een eerste vaststelling was de cesuur tussen Van
Duyse en De Busscher enerzijds en Vander Haeghen anderzijds. De eerste twee archiva-
rissen stonden voor een eerder romantische kijk op het archief, waar mooie en sprekende
stukken zoals objecten en kronieken een belangrijke rol speelden. Vander Haeghen con-
centreerde zich daarentegen – mogelijk enigszins noodgedwongen, door het krappe bud-
get dat hem ter beschikking werd gesteld – op het stadsarchief in een meer striktere zin,
waarbij stukken van persoonlijke aard niet meer dezelfde belangrijke plaats innamen als
voorheen. Uitbreiding van de verzameling van familiearchieven werd niet meer als een
prioriteit beschouwd. De archivaris probeerde met de archieven van buurtschappen wel
nog ander overheidsarchief te verwerven. Dit sloot aan bij de eerdere pogingen om
ambachtsarchief aan de collectie toe te voegen. Hoewel deze laatste poging alle archiva-
rissen verbindt, valt ook hier een belangrijk breukpunt op te merken. In eerste instantie
verzamelde het archief immers alle mogelijke restanten van de vroegere ambachten, zelfs
objecten als processietoortsen en vaandels. Het lot van deze voorwerpen komt later nog
aan bod. Zij bleven namelijk niet in het archief. Ook veel van De Busschers manuscrip-
ten kregen later een andere bestemming. Alvorens hun pad te volgen, werkt de volgende
paragraaf de casus van de ambachtsarchieven verder uit.

2.1.2.3 Casus: de verwerving van Gentse ambachtsarchieven 
(1830-1930)

Ontfangen in de maend september 1833 van de heer Serrure archivist der
Provintie (en daervan eenen reçu verleend) van een register op perkement en
gebonden in kalfsleder zynde het reglement van de timmerlieden ende
schrijnwerkers gesloten den 22 [decem]bre 1689.170

14-1-[19]30 – Don de Mme Van de Putte – Livre du métier des Francs
Navieurs. 1540.171

Hoewel de twee bovenstaande giften haast een eeuw uit elkaar liggen, verschillen ze wei-
nig van elkaar. In allebei de gevallen ging het om een register van een afgeschafte
ambachtsgilde. De schenking van Serrure kwam waarschijnlijk in reeks 1901 van het oud
archief terecht, terwijl deze van Vande Putte in reeks 180 belandde. Deze reeksen met
ambachtsarchief kregen in de inventaris van Vander Haeghen veel aandacht. De archiva-
ris bracht ze onder in het vierde deel, ‘Art, industrie, commerce, métiers, gildes et insti-
tutions diverses’. Dit deel is als volgt opgebouwd:172
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 § 1. Monnaies et médailles: reeks 154
 § 2. Commerce et industrie: reeks 154bis

 § 3. Chefs-confréries: reeks 155 tot 155quatre

 § 4. Métiers
• A. – Documents concernant les métiers en général
 Reeks 156
 Reeks 156bis: Collection de documents relatifs aux rapports entre la ville

et les métiers reconnus
• B. – Collection de documents concernant des industries et métiers non

reconnus et considérés comme confréries, corps ou offices
 Reeks 1561 tot 15657

• C. – Archives des corporations civiles reconnues
 Reeks 157 tot 199

De ambachtsarchieven zijn alfabetisch gerangschikt op hun Franstalige
benaming. Registers worden altijd eerst beschreven, gevolgd door ‘docu-
ments’ en eindigend met stukken als rekeningen en procesdossiers.

 § 5. Institutions diverses: reeks 200 tot 20010

Dit onderdeel van de inventaris van Vander Haeghen omvat zowel stadsarchief over de
ambachten, met ook stukken die door hen moesten worden ingediend bij het stadsbe-
stuur, als archief van de ambachten, dat na hun afschaffing door het stadsarchief is ver-
worven. Vander Haeghen hield deze twee enigszins uit elkaar. Reeks 156 is bijvoorbeeld
duidelijk volledig het werk van de negentiende-eeuwse archiefbewerking. Nr. 1 is een
door Charles Parmentier samengestelde band. Twee andere manuscripten zijn zelfs volle-
dig negentiende-eeuws. Nr. 4 is een kopie uit 1883 van de ‘Inventaire des titres et pri-
vilèges restitués aux métiers de Gand en 1578’, bewaard in het Algemeen Rijksarchief.173

De beschrijving van nr. 13 verraadt ook een recent stuk: ‘Les gildes et corporations de
Gand. Recueil moderne par Callion’ (zie bijlage III, p. 186).174 De volgende reeks,
156bis, lijkt daarentegen volledig uit stadsarchief opgebouwd te zijn.

Over reeks 1561 tot 199 bestaat meer onduidelijkheid. Dit is geen zuiver fonds van
ambachtsarchieven.175 Stukken als rekeningen en procesdossiers kunnen immers van
oudsher tot het stadsarchief hebben behoord of deel zijn geweest van een consignatie of
sekwestratie.176 Wanneer overschrijdt een dergelijk stuk dan de grens tussen ambachts-
en stadsarchief? Wat bijvoorbeeld met ‘l’ordonnance échevinale du 14 mars 1392 pour la
corporation des Fruitiers (Fruiteniers) de Gand’ die werd gevonden tussen stedelijke
papieren uit de Franse tijd?177 Om duidelijkheid te scheppen, zou een overzicht van de
groei van deze archiefreeksen kunnen helpen. Voor de stukken die bijvoorbeeld op de
zolder van het stadhuis werden aangetroffen, is dit haast onmogelijk samen te stellen.
Wat de aanwinsten van buiten het stadhuis betreft, wordt in deze casus wel getracht een
zo volledig mogelijk beeld te geven. De omvangrijkste aanwinst gebeurde echter in 1955,
dus buiten de hier bestudeerde periode. Dat jaar werden de archieven van religieuze
instellingen uit het stadsarchief geruild tegen ambachtsarchieven uit het Rijksarchief te
Gent. Parallel aan het stadsarchief had die instelling ook ambachtsarchief verzameld.
Sinds 1955 zijn deze twee fondsen in een archiefinstelling verenigd, maar het stads-
archief besloot ze niet met elkaar te vermengen. De ambachtsarchieven uit het Rijks-
archief werden de zogenaamde ‘niet genummerde reeksen’.178 Daar de stukken daaruit
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buiten het bereik van dit onderzoek vallen, kan er hier over hun herkomst niets worden
gezegd. Wat volgt is een geschiedenis van het verzamelen van ambachtsarchief in het
stadsarchief.

De rondvragen die het Gentse stadsbestuur al tijdens de periode van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden organiseerde met betrekking tot het archief van afgeschafte
instellingen, kwamen reeds ter sprake. Een eerste oproep in januari 1827 had weinig
opgeleverd. De voormalige ambachtslieden hielden blijkbaar nog te zeer aan hun archief.
Niettemin werden er al enkele aanwinsten verwezenlijkt, op diverse manieren. Het pro-
vinciebestuur stuurde in december 1828 ‘het register van resolutien van voormalig gilden
der Chirurgiens en Barbiers, alsmede eene rekening van de corporatie der Timmerlieden
ten uwent’ op naar de stad, om aan haar archief toe te voegen. De provincie had deze
twee stukken in handen gekregen ‘ten fine van verificatie van eenige renten behoorende
tot de oude gevestigde schuld’.179 Nadat ze voor de laatste maal hun administratief nut
hadden bewezen, mochten ze als historisch materiaal naar het archief. Dit was conform
de geldende wetgeving. Het vijfde artikel van Koninklijk Besluit van 23 december 1826
met betrekking tot het opstellen van een nieuwe geschiedenis van de Nederlanden,
wenste namelijk dat ook de archieven van ‘alle corporatien’ gerangschikt en geïnventari-
seerd zouden worden, om ze bruikbaar te maken voor historisch onderzoek.180 Het
belang van deze stukken werd dus algemeen erkend. In 1830 lanceerde het stadsbestuur
daarom, op vraag van de gouverneur, een tweede poging om er zoveel mogelijk in han-
den te krijgen en in het stadsarchief onder te brengen.181 Ditmaal lukte het wel om
enkele ambachtslieden te overtuigen archiefstukken af te staan. Het ging om:

 Waegenmaekers, verscheide proces stuks en ordonnantie op ’t faict van de neerin-
gen, van 1324-1535 en 1541 [reeks 163]

 Huydevetters, verscheide proces stukken en rekeningen [reeks 192]
 Sceppers gezegd Kleedermaekers, een manuscrit register, beginnende van 1423

[reeks 191]
 Timmerlieden, verscheide registers en processtukken [reeks 1901]
 Aardenpotbakkers, een koper cachet die neiring betreffende182

De gouverneur had bovendien verzocht hem op de hoogte te houden van eventuele ver-
dere aanwinsten. Op 14 juni 1830 werd hem daarom een ‘Sommairen staat en inventaris
der op de archiven van het stedelyk bestuur overgebragte stukken en lettragien toebe-
hoord hebbende de gewezen neeringen en ambachten der stede van Gend, (ten jaere
1830)’ toegestuurd. Stukken van twaalf ambachten staan erin beschreven.183 De verza-
meling was dus nog erg onvolledig. De archivaris had bij zijn zoektocht dan ook heel wat
tegenslag ondervonden. Soms slaagde hij er niet in een geschikte contactpersoon te vin-
den, terwijl onder meer de Vrije Schippers – zoals al ter sprake kwam – niet toestonden
dat hun archief naar het stadsarchief zou gaan.

Vanaf de jaren 1830 verwierf het stadsarchief regelmatig archiefstukken en objecten
afkomstig van de afgeschafte ambachten. Zo kwam het dat Parmentier en Van Lokeren
in 1835 veel aandacht besteedden aan de ‘cartulaires, registres et comptes, des anciennes
corporations et métiers’ in hun beschrijving van het Gentse stadsarchief. Na de verkla-
ring dat de meeste van deze stukken vrijwillig waren neergelegd na de omzendbrief van
de gouverneur uit 1830, lieten ze een beschrijving volgen van de belangrijkste registers
en bijzonderheden, zoals de ‘13 planches en cuivre où sont gravés les noms, marques ou
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poinçons des membres de cette corporation [d.i. het Goudsmedenambacht]: dont une
commence en 1454 et une autre en 1480’. Een voetnoot geeft mee dat in het archief de
standaarden van de Timmerlieden en van de Onvrije Schippers werden bewaard. Slechts
eenmaal werd in de Notice de herkomst van een stuk gegeven. Een register van de Hui-
devetters, met mooie miniatuur [reeks 192], was geschonken door apotheker H. Van
Hoorebeke.184 De beschrijvingen van Parmentier en Van Lokeren tonen wat het stads-
archief reeds verzamelde vóór 1835. Toch ging er ongetwijfeld ook heel wat schuil achter
het vage ‘autres documents et pièces de ces corporations, de peu d’importance’.185

De ‘appendix’ op het werk van Parmentier en Van Lokeren voegde wat archiefstuk-
ken betrof weinig toe. Op de veiling van de nalatenschap van Jean-Baptiste Delbecq in
1840 was een register aangekocht van de Schoolmeesters- en Schoolmeesteressen [reeks
2005] en een handschrift van de Kuipers [reeks 171] (zie bijlage III, p. 177). Zij komen
allebei voor in de ‘appendix’ uit 1842, bij de ‘manuscrits’. Belangrijker is echter de lijst
met ‘curiosités et objets d’arts’:

 Un petit étendard de la corporation des Epiciers, Marchands de fromage [et] Fabri-
cants de chandelles reunis, fait en 1669.

 Un grand idem de la même corporation, fait en 1766.
 Deux flambaux (tortsen) ayant appartenus à la corporation des Maçons [et] Tail-

leurs de pierres, faits vers le commencement du siècle dernier, richement sculptés
en bois et dorés.

 Le coffre de cette corporation, fait en 1662.
 Six écussons brodés en or et en argent, dont deux aux armes de la corporation des

Epiciers et les autres représentant des sujets saints, faits en 1707.
Ces écussons avec des floches en soie noire, servaient autrefois pour attacher au
drap mortuaire lors de l’enterrement d’un membre de la corporation.

 […]
 L’étendard de la corporation des Boutonniers fait en 1616.186

Het stadsbestuur en zijn archivaris waren er duidelijk van overtuigd geraakt dat
ambachtsarchieven en -objecten in het stadsarchief thuishoorden. Daarom waagden ze
het om in 1844 de provincie te vragen de registers en andere stukken van de Vrije Schip-
pers en het archief van de Sint-Jorisgilde, allebei in het provinciaal archief (de voorloper
van het Rijksarchief te Gent), aan de stad over te maken. Deze eis was volgens hen
gerechtvaardigd omdat het stadsarchief ‘une collection de tout ce qui se rattache aux
anciennes corporations de Gand’ bezat. Mocht de provincie instemmen met hun vraag,
dan zouden de stukken op ‘leur véritable destination’ terechtkomen.187 Het provinciebe-
stuur was daar echter niet van overtuigd. ‘Les intéressés, ainsi que les personnes qui
s’occupent de recherches historiques peuvent en obtenir communication, et même en
prendre des copies,’ klonk het antwoord.188 Meer dan een eeuw later zouden deze archie-
ven uiteindelijk toch nog in het stadsarchief belanden, bij de ruil met het Rijksarchief in
1955.

De afwijzing van de provincie werd de volgende jaren ruimschoots goedgemaakt
door andere ambachtsarchieven die wel de weg vonden naar ‘leur véritable destination’.
In januari 1845 bood J. Vanhende een niet onbelangrijke schenking aan, met betrekking
tot de Schipmakers: ‘deux livres, papiers qui datent du 16me siècle ainsi que leurs torches,
étendard et coffre’. Dit alles had gediend als onderpand voor een lening van 500 gulden
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die zijn intussen overleden vader aan het ambacht had verstrekt. Aangezien Vanhende
alle hoop had laten varen dat geld ooit nog terug te krijgen, wilde hij deze stukken
afstaan aan het stadsarchief. Voorwaarde was wel dat hij ze eventueel terug kon krijgen,
mocht de lening toch worden afbetaald. De stad aanvaardde natuurlijk zijn aanbod
[reeks 167].189 Een volgende grote aanwinst vond plaats in 1848, voor de Riemmakers,
Blikslagers en Speldenmakers. Eigenaar van de stukken was Petrus Franciscus Gassée, de
enige nog levende meester-speldenmaker in Gent. De 77 jaar oude man had op 7 mei
1792 zijn meesterproef voltooid. Lang kon hij niet genieten van deze beschermde titel.
Met het afschaffen van zijn ambacht stortte de achterliggende industrie in.190 Weldra
zouden de stukken in het bezit van Gassée de enige getuigen van dit ambacht blijven.
Zijn schenking behoedde ze voor verlies en vulde de verzameling van het stadsarchief aan
[reeks 161].191

In 1852 herinnerde de minister van Binnenlandse Zaken zich blijkbaar het Konink-
lijk Besluit van 1826. Elke stad kreeg de vraag een inventaris op te stellen van de archie-
ven van hun afgeschafte ambachten. De stadsbesturen mochten echter gerust zijn: het
was niet de bedoeling dat de nationale overheid de beschreven stukken vervolgens zou
opeisen. Wat de steden bezaten, mocht hun eigendom blijven.192 In Gent kwam het ver-
zoek toe op 24 april 1852.193 Het stadsbestuur wilde er echter niet van weten. De archi-
varis had immers zijn handen vol met de uitgave van de inventaris van de oorkonden,
zodat de tijd ontbrak de inventaris van ambachtsstukken uit 1829 verder te zetten.194

Dit betekende weliswaar niet dat Van Duyse de jacht op dergelijke stukken had opgege-
ven. Nog in het voorjaar van 1852 kocht hij ‘un étendard en damas cramoisi provenant
de l’ancienne corporation des Fripiers’ en ‘un manuscrit in f[oli]o sur velin, de la même
corporation’ aan voor 125 frank en voor 70 frank ‘un manuscrit de 1531, in f[oli]o, sur
vélin provenant de la dite corporation et contenant les noms des doyens, jurés etc. depuis
1501 jusqu’à 1677’ [reeks 199].195 Een inventaris van deze stukken opstellen was daar-
entegen niet prioritair.

Een volgend belangwekkend archief dat aan het stadsarchief kon worden toegevoegd,
was dat van de Vrije Schippers. Al in 1830 waren stukken van dit ambacht binnen hand-
bereik gekomen, maar door de weigering van enkele schippers werden zij toch niet over-
gedragen. Bij andere gelegenheden had het stadsarchief toch twee registers en enkele
rekeningen kunnen verwerven. In 1860 kreeg De Busscher echter de kans ‘la presque
totalité des documents manuscrits de ce puissant métier gantois’ aan te kopen. Het ging
om ongeveer tweehonderdvijftig oorkonden en andere akten op perkament: ‘octrois de
privilèges, ordonnances règlementaires, sentences du Conseil de Flandre et du magistrat
urbain, etc., parmi lesquels se trouvent deux chartes: un sauf-conduit et un acte de nom
préjudice, de l’année 1518, revêtus de la signature de Charles-Quint’. Verder omvatte het
ook nog ‘un fort cartulaire in folio, en parchemin, intitulé le Vieux livre noir (den ouden
zwarten boeck), contenant la transcription, depuis la Concession Caroline (1540), des
actes et privilèges accordés à la corporation par les comtes de Flandre; des sentences pro-
noncées par les échevins de la Keure, des décisions juridiques partées par le Conseil de
Flandre, des décrêts émanés du Conseil d’Etat, etc.’. De eigenaar was Eugène Vander
Meulen.196 Het stadsarchief betaalde hem 250 frank voor de stukken [reeks 180].197

Hoewel het stadsarchief nog in 1930 een zestiende-eeuws stuk van de Vrije Schippers
kon verwerven – zoals in het begin van deze paragraaf werd getoond – kwamen werkelijk
grote aanwinsten langzaamaan niet meer voor. Op de veiling van de nalatenschap van
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Louis Minard in 1883 kocht het stadsarchief wel nog alle stukken met betrekking tot de
ambachten (zie bijlage III, p. 191). Deze aankoop is evenwel niet zo interessant als de
schenking van ‘een kofferken en verscheidene andere oude papieren betrekkelyk de oude
neering der Kousmakers van Gent’, die die het stadsbestuur in februari 1882 mocht ont-
vangen van Jeannette Papens.198 Haar gift werd belangrijk genoeg geacht om op de
gemeenteraad van 4 maart 1882 te worden aangehaald. In naam van de gemeenteraad
werden haar bedankingen overgemaakt. De inventaris van de schenking werd zelfs opge-
nomen in het Gemeenteblad. Het ging om:

Een kofferken, waarvan het onderdeel van het deksel is versierd met eene
schildering verbeeldende de H. Maria met het kind Jezus (XVIe eeuw) als-
mede eenige oude stukken, onder anderen:
I. een register inhoudende de rekeningen van de nering der Kousenmakers
voor de jaren 1406-1407 ad 1494-1495.
II. Ordonnantie aangaande de nering der Kousenmakers met toegevoegde
schikkingen van de jaren 1567 en 1573.
III. Een klein register inhoudende het reglement van de Kousenmakers, in
date oogstmaand 1579.
IV. Vonnis van schepenen van der Keure van d[at]o 5 oogstmaand 1645
in de zaak van de nering der Merceniers tegen die van de Kousenmakers op
het verkoopen van alle soorten van gemaakte en gewrochte voorwerpen, zooals
kousens, handschoenen en dergelijke.
V. Verbeteringen aan het reglement van de Kousenmakers, goedgekeurd
door schepenen van der Keure den 2 juni 1695.199

In 1882 stond Jeannette Papens een archiefkistje van de Kousenmakers af aan het stadsarchief. De 
inhoud ervan werd deel van het oud archief, terwijl het koffertje aan het Oudheidkundig Museum 

werd overgemaakt. (STAM, inv. 924 – foto: Michel Burez)
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De archiefstukken werden ondergebracht in reeks 165 van het oud archief. Het kistje
werd daarentegen deel van de collectie van het Oudheidkundig Museum, de voorloper
van het STAM.200 Het zit daar niet zomaar. Ook alle andere objecten die eens behoor-
den tot de collectie van het stadsarchief, zijn daar normaal gezien terecht gekomen.
Omgekeerd werden in 1864 ‘registres, actes, chartes et pieces manuscrites concernant le
corporation et métiers de la ville’ vanuit de museumcollectie van de Stedelijke Commis-
sie voor Monumenten en Stadsgezichten overgebracht naar het stadsarchief.201 Hoewel
er lijsten bestaan van de objecten die naar het museum gingen, werd een overzicht van de
stukken die naar het archief werden gestuurd niet teruggevonden. Daarom valt er hier
over deze operatie weinig aan te halen. De ideeën achter deze ruil kunnen wel worden
achterhaald. Museum en archief beheerden complementaire collecties in een Gents ste-
delijk ‘erfgoedveld’ avant la lettre. De structuur en mechanismen van dit veld zullen in
een volgende paragraaf worden geschetst.

De ambachtsarchieven hebben duidelijk zwaar geleden onder de afschaffing van hun
archiefvormers door de Franse revolutionaire wetgeving. Het stadsarchief slaagde er soms
in omvangrijke aanwinsten te doen, zoals hiervoren bleek, maar dit betrof nooit een vol-
ledig archief. De talloze kleine schenkingen en aankopen zijn daarom erg belangrijk. De
jaarlijkse toelage die de stadsarchivaris ter beschikking had, bood de mogelijkheid tot de
jacht op dergelijke stukken. Wie de ambachtsarchieven raadpleegt, houdt de geschiede-
nis ervan best in zijn achterhoofd. Dat de stukken die in 1955 uit het Rijksarchief kwa-
men niet werden vermengd met de stukken uit het stadsarchief, is daarom lovenswaar-
dig. Deze opdeling is immers een duidelijke herinnering aan de geschiedenis van het
volledige fonds, dat het resultaat is van versnippering en vervolgens weer verzameling.

De verzameling in het stadsarchief kan nog worden aangevuld met objecten uit het
STAM. Voor het ambacht waren namelijk bijvoorbeeld zowel ledenlijst als processie-
toorts te koesteren stukken, net als voor de negentiende-eeuwse archivaris, die ze allebei
opnam in het stadsarchief. Tegenwoordig is de band tussen beiden zoek. Het kistje van
de Kousenmakers kan als symbool dienen voor deze verloren relatie tussen museum en
archief, aangezien zowel inhoud – uit de Zwarte Doos – als object – uit het STAM – nog
gekend zijn. Alle overblijfselen van het ambachtsverleden weer – op virtuele wijze – met
elkaar verenigen, zou het hedendaags begrip ervan alleen maar ten goede komen. Boven-
dien vormen zij een mooie erfenis van de alomvattende begeestering van de negentiende-
eeuwse archivaris.

2.2 ONTZAMELEN

‘Ontzamelen’ is een term die in de archiefwereld nog niet werd gedefinieerd. Binnen de
erfgoedwereld wint hij intussen wel aan populariteit. In Nederland houdt bijvoorbeeld
de stichting Onterfd Goed zich bezig met het ‘ontzamelen’ van museale collecties.202 De
bekendste ontzameling die de stichting begeleidde, betreft de verzameling typemachines
van W.F. Hermans uit het in 2011 gesloten Tilburgse museum Scryption. Tijdens de
zomer van 2013 vonden zij een nieuw onderkomen in een Gentse boekhandel.203 Met
dergelijke initiatieven wenst de stichting er onder meer op te wijzen dat verschillende
instellingen hun collectieprofielen op elkaar dienen af te stemmen. Hoeft elk museum
werkelijk alles te verzamelen, of hoort een deel van de collectie misschien elders thuis?
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Dergelijke discussies zijn niet nieuw. Rond het Gentse stadsarchief werden zij al aan het
einde van de negentiende eeuw gevoerd. De archivaris bepaalde in overleg met anderen
wat thuishoorde in het archief en wat weg kon. Dit was een vroege vorm van ‘ontzame-
len’. Deze term vat ik erg ruim op. Ook de vernietiging van archief houdt de keuze in
iets – op de meest definitieve wijze – te verwijderen uit het stadsarchief. ‘Ruil’ is een
andere vorm. Natuurlijk houdt een ruiloperatie ook in dat bepaalde stukken worden ver-
worven, maar tezelfdertijd betekent dit dat over bepaalde stukken wordt geoordeeld dat
zij geen volwaardig deel uitmaken van de eigen collectie. Bovendien zijn de negentiende-
eeuwse archiefruilen in het licht van het tegenwoordig geldende herkomstbeginsel veelal
laakbaar, zodat zij werkelijk als een verlies voor het archief kunnen worden beschouwd.

Het Gentse stadsarchief was niet de enige instelling die in de negentiende eeuw aan
ontzamelen deed. De instellingen waaraan het delen van zijn collectie afstond, maakten
ook stukken over aan elkaar en aan het archief. Het geheel van deze transacties creëerde
een soort van Gents stedelijk ‘erfgoedveld’. Zoals de geschiedschrijving rond het stads-
archief niet nalaat te benadrukken, verlieten onder de leiding van Victor Vander Haeg-
hen echter meer stukken het stadsarchief dan dat er toekwamen. Vander Haeghen wordt
daarom omschreven als een ‘slechte verdediger van de belangen van de instelling die aan
zijn hoede was toevertrouwd’, daar hij deze ‘afvoer’ toeliet.204 Deze harde woorden zijn
niet helemaal terecht. Het Gentse erfgoed ging immers niet verloren, maar werd net bin-
nen het ‘erfgoedveld’ gevaloriseerd.

Dat het zeker niet ging om afvoer, blijkt ook uit de wijze waarop stukken afgestaan
werden aan derden, die geen deel uitmaakten van het ‘erfgoedveld’. In dergelijke gevallen
waakte de stad er nauwgezet over dat ze hierbij niets zou verliezen. Zo kon in 1898 een
oorkonde uit 1651 maar worden afgestaan aan de Gentse karmelieten, omdat het stads-
archief er toch drie exemplaren van bezat. Het klooster schonk op zijn beurt een oorkonde
uit hetzelfde jaar, zodat het als een volwaardige archiefruil kon gelden.205 Dergelijke over-
eenkomsten met derden waren erg zeldzaam, aangezien deze meestal niet beschikten over
archiefstukken die een aanvulling zouden kunnen zijn voor het stadsarchief. Bij de uitge-
breide ontzamelingen binnen het ‘erfgoedveld’ was wederkerigheid echter niet van belang.
Zij komen verderop aan bod. Het is wel gepast om eerst het ‘in stoffelijke zin te niet doen
van archiefbescheiden’ – oftewel vernietiging – nader te bekijken.206

2.2.1 VERNIETIGINGEN

De Archiefgids besteedt uitgebreid aandacht aan de vernietiging van archiefstukken tij-
dens de jaren dat Victor Vander Haeghen stadsarchivaris was.207 Over de situatie daar-
voor valt er niets te lezen. Betekent dit dat er vóór 1882 geen archief werd vernietigd?
Natuurlijk niet! Een zekere Vandriessche wilde in het jaar IV al een deel van het archief
dat op het stadssecretariaat onder zijn hoede berustte, vernietigen. Het stadsbestuur
repliceerde dat er eerst een inventaris van deze stukken moest worden opgemaakt.208

Wat er verder gebeurde, is niet bekend. Wel wordt al meteen duidelijk dat de vernieti-
ging van archief van alle tijden is.

Professionele vernietigingsfirma’s boden regelmatig hun diensten aan, opdat de de
stad zeker niet zou vergeten dat ze haar papieren op eenvoudige wijze kon laten verdwij-
nen. Een sluwe firma schreef bijvoorbeeld in 1912 aan het stadsbestuur:
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De grandes transformations s’exécutant actuellement dans les bureaux de
l’hôtel de ville, vous aurez probablement des quantités de vieilles archives à
me vendre aux conditions auxquelles je les ai ordinairement à l’Etat Belge
ou au gouvernement avec refonte garantie; prix d’après rendement des quali-
tés, c’est-à-dire, avec ou sans couleurs, avec ou sans couvertures ou avec ou
sans bois dans la composition du papier.209

Kortom, de wil tot vernietigen was aanwezig bij toch minstens een deel van het stadsper-
soneel, terwijl ook de infrastructuur daarvoor ten volle voorhanden was. Leidde dit ook
al vóór 1880 tot het vernietigen van archief? En wat werd er daarna eigenlijk vernietigd?

Gegevens over vernietigingen onder leiding van François Hye-Schoutheer, Charles
Parmentier, Prudens Van Duyse en Edmond De Busscher zijn schaars. In de gemeente-
raad van 22 februari 1864 werd wel een beschikking ‘concernant la destruction des
anciens titres d’emprunt etc. déposés aux archives’ goedgekeurd, maar het lijkt niet dat er
door het stadsarchief ooit uitvoering aan werd gegeven.210 Mocht dat wel gebeurd zijn,
dan zou de vernietiging van archief – voor een stuk althans – via een duidelijke procedure
zijn verlopen, die de nodige sporen zou hebben nagelaten. Misschien had dit dan als
inspiratie kunnen dienen om eenzelfde transparantie toe te passen bij andere vernietigin-
gen. Die is immers ver te zoeken. In het jaarverslag van 1852 verscheen bijvoorbeeld
enkel deze korte mededeling: ‘Une grande quantité de pièces de diverse nature appar-
tenant aux régimes de l’administration française et neerlandaise, a reçu un premier
triage.’211 Wat bedoelde Van Duyse met die ‘triage’? Ging het alleen maar om het orde-
nen van stukken, of sloeg dit ook op het vernietigen ervan? Dit vaststellen is onmogelijk,
gezien de wijze waarop het stadsarchief overdrachten van archief afhandelde. Voor de rest
zijn er slechts aanwijzingen dat er onder meer achttiende-eeuwse archiefstukken werden
vernietigd. Een kaft van een register – waar alle folio’s uit werden verwijderd – werd bij-
voorbeeld door de stadsarchivaris gebruikt als omslag.212 Een zeventiende-eeuws groot-
boek van een Gentse tapijthandelaar onderging een gelijkaardig lot, maar werd later weer
bij elkaar gezocht.213 Over de jaren vóór 1880 is de informatie dus inderdaad beperkt.
Latere vernietigingen zijn beter gedocumenteerd, zoals Decavele en Vannieuwenhuyse al
duidelijk maakten. Toch loont het de moeite alles nog eens op een rij te zetten.

Twee soorten archiefstukken werden vernietigd. Een eerste groep omvat de ‘Famillie-
stukken’ op de stadhuiszolder, die onder Victor Vander Haeghen voor het eerst volledig
onder handen werden genomen. In 1863 had Ferdinand Vander Haeghen hier driehon-
derd stukken uitgehaald, die daarop aan het stadsarchief waren toegevoegd. Pas een
kwarteeuw later kwamen ook de andere stukken aan de beurt. In januari 1889 vernam
burgemeester Hippolyte Lippens namelijk dat er op de tweede verdieping van het stad-
huis ‘de nombreux matériaux inflammables, tels que vieux papiers, vieux débris de char-
pente, mobilier hors d’usage, etc. …’ lagen. Hij verzocht de stadsarchivaris vervolgens in
die puinhoop op zoek te gaan naar de flarden – Lippens spreekt over ‘lambeaux’ – die
nog enige waarde leken te hebben.214 Allereerst werden daarom de duizendvijfhonderd
registers die nog op zolder lagen gesorteerd. Achthonderd van deze – soms onvolledige
registers – uit het einde van de zeventiende en uit de achttiende eeuw werden meteen
opzij gezet. Het ging om ‘livres commerciaux, registres de comptabilité particulière,
brouillons (claddeboeken) et journaux de recettes d’impositions’. Zij waren volgens de
archivaris het niet waard bewaard te blijven en verkeerden soms ‘en mauvais état,
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dépareillés et sans titres’.215 In de literatuur rond het stadsarchief wordt de slechte staat
van deze stukken veelal over het hoofd gezien. Antoon Wyffels sprak slechts over ‘een
ordeloze hoop’, waarbij hij vermeldt dat Julius Vuylsteke het spijtig vond dat er geen
foto van was gemaakt.216 Over het antwoord van Vander Haeghen op deze wens schrijft
hij niets. De stadsarchivaris merkte op ‘que cette vue aurait dû être prise à l’époque où
l’on a commencé à mettre en liasses ces innombrables documents qui jetés pêle-mêle sur
le sol formaient une immense litière de papiers en partie pourrie et mêlée à des morceaux
de plâtre et d’ardoises’.217 Men mag niet vergeten dat de bovenste verdiepingen van het
stadhuis op dat moment eigenlijk nog in ruwbouw waren.

Er stond in juli 1889 op zolder in totaal zes kubieke meter aan stukken klaar om
vernietigd te worden.218 Dat waren maar deels ‘papiers sans valeur’. Het ging ook om
haast volledig vergane documenten (‘dont on a au préalable extrait les fragments pouvant
servir’) en verpakkingsmateriaal, naast nog ander afval.219 Over die zes kubieke meter
werd in de bijeenkomst van de Archiefcommissie op 19 juli 1890 gesproken. Julius
Vuylsteke stond er toen op dat het verslag van de ordeningswerken uitdrukkelijk zou
vermelden dat vernietigingen ‘conformément aux instructions du collège’ waren
gebeurd. ‘Il ne faut pas qu’on puisse reprocher un jour à la commission d’avoir outre-
passé sa mission,’ klonk het opvallend voorzichtig. De stadsarchivaris zag echter geen
probleem. Het schepencollege had de Archiefcommissie alle vrijheid van handelen gege-
ven. Zijn mening was duidelijk: ‘Les papiers du grenier ne sont pas considérés comme les
archives proprement dites de la ville’.220 Hieruit blijkt nogmaals de focus van Vander
Haeghen op ‘echt’ stadsarchief, ten koste van vooral de ‘Familiestukken’. Of de opmer-
king van Vuylsteke dan weer wees op het verlangen tot enige terughoudendheid bij de
vernietiging of eerder op de onduidelijke taakomschrijving van de commissie, is ondui-
delijk. In het licht van de lastige verhouding tussen de Archiefcommissie en het schepen-
college met betrekking tot het vernietigen van modern archief (cfr. infra), lijkt de tweede
mogelijkheid niet onwaarschijnlijk.

Naast de ‘Familiestukken’ werden ook archiefstukken van na 1796 vernietigd. Het
modern archief van de stad was lange tijd het domein van onderarchivaris Joseph De
Moor, die in 1863 begon aan de inventarisering ervan, onder leiding van de Archiefcom-
missie (cfr. supra). Toen hij op 22 januari 1883 met pensioen ging, was zijn werk maar
voltooid tot reeks R.221 Een opvolger kreeg De Moor niet meteen. Vander Haeghen
bekommerde zich liever om het oud archief. Het stadsbestuur merkte deze verwaarlozing
op en benadrukte daarom in zijn jaarverslag van 1887 het belang van een goedgeordend
modern archief, met het oog op de werking van de administratie.222 In de bijeenkomst
van de Archiefcommissie van 4 november 1887 bracht de burgemeester het onderwerp
eveneens ter sprake. Het modern archief moest dringend beter ontsloten worden.
Opzoekingen namen volgens hem te veel tijd in beslag.223 Het inventariseringswerk
werd bijgevolg weer opgestart. In het jaarverslag van 1890 kon al de voltooiing ervan
bekend worden gemaakt. Het modern archief was toen geordend in vierendertig reeksen
(van A tot Z en van AA tot HH). Daarenboven waren met reeks A (‘financiële adminis-
tratie’) en G (‘openbare werken, wegennet, huizen, havenwerken, waterlopen en brug-
gen’) al twee belangrijke, oudere reeksen opnieuw onder handen genomen.224 Tezelfder-
tijd was trouwens ook de inventaris van het oud archief afgewerkt. Dit maakte dat, zoals
aangehaald bij de bespreking van de huisvesting van het archief, het stadsarchief klaar
was om bijeengebracht te worden in de Troonzaal.
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Uit de geschiedenis van de Archiefcommissie bleek dat De Moor als inventarisator
van het modern archief eigenlijk niet tot het stadsarchief behoorde, maar werkte onder
de Archiefcommissie. Zijn opvolger vanaf 1887 was evenmin een volwaardig werknemer
van het archief. Het ging om ‘chef de bureau’ Maurice Heins.225 Heins was ongetwijfeld
een trouwe volgeling van de ideeën omtrent modern bestuur van stadssecretaris Aimé De
Bruycker, die hij overigens in 1919 zou opvolgen.226 Allerlei regels die de stadssecretaris
had opgesteld om tot een goede dossiervorming te komen in het stadhuis, werden door
Heins toegepast op de dossiers die reeds waren gevormd.227 Het opruimen van onbruik-
baar geacht archief leek dan ook een logische beslissing. De macht van de Archiefcom-
missie werd daarbij teruggeschroefd. In 1863 was zij erin geslaagd enkele krachtdadige
beslissingen te nemen met betrekking tot het modern archief. Een kwarteeuw later lukte
haar dat niet meer. Bovendien was al zeker commissielid Adolphe Dubois een tegenstan-
der van Heins. Hij noemde hem zelfs ronduit ‘incompétent’.228 Dit vertroebelde de rela-
tie met het stadsbestuur mogelijk nog verder.

Een grootschalige vernietiging van archief werd langzaamaan voorbereid. In 1884
waren ‘une grande quantité de papiers sans valeur (imprimés, épreuves, formules, etc.)’ als
oud papier verkocht.229 Dergelijk drukwerk was geen archiefmateriaal, maar deze beslis-
sing kondigde wel de vernietiging van archief aan. Op de tweede verdieping van het stad-
huis – waar het stadsarchief dertig jaar later volledig zou belanden – werd in 1888 vervol-
gens het archief van de politie ondergebracht, ‘dont une bonne partie ne mérite pas d’être
conservée’. Deze verplaatsing zorgde ervoor dat er in de andere depots plaats vrijkwam,
wat het mogelijk maakte de inventarisatie van het modern archief af te ronden en de over-
brengingen te ordenen. Zoals al werd aangehaald, werd onder meer reeks A opnieuw
geklasseerd. Zij alleen al nam bijna een volledig lokaal in beslag, ‘bien qu’on ait eu soin de
mettre à part toutes les pièces qui, dans un avenir plus ou moins prochain, devront être
détruites (obligations oblitérées, coupons payés, registres souches, etc.)’.230 Dat het jaar-
verslag van 1888 zo resoluut stelde dat vernietigbaar archief werd afgezonderd, doet wel
de vraag rijzen of De Moor dit ook al eerder had gedaan. Misschien niet, maar alles leek
klaar te zijn om eventuele achterstand op dat vlak in te halen. ‘La commission estime qu’il
y a lieu de faire de nombreuses suppressions dans les archives modernes,’ eindigde het
verslag van de bijeenkomst van de Archiefcommissie op 31 januari 1891.231

Enkele maanden later was het zover. Op 23 april 1891 besprak de Archiefcommissie
een lijst van voorgestelde vernietigingen die het schepencollege haar twee dagen eerder
had toegezonden.232 De commissie ging grotendeels akkoord met deze voorstellen. Met
onder meer de registers van de werkboekjes en de formulieren van volkstellingen bevatte
deze lijst echter stukken die naar huidige normen bewaard hadden moeten blijven.233

Het verslag van de Archiefcommissie ging zelfs nog verder:

Il y aura lieu de détruire également les papiers provenants de la succession
Van Hoorebeke-Spanoghe et Ferd[inan]d Van Hoorebeke, et déposés à
l’hôtel de ville en 1878.
Ces diverses collections, très volumineuses, rassemblées dans la salle de
l’Arsenal sont passés en revue par la commission.
L’archiviste observe qu’il est regrettable que les employés aient perdu du
temps à classer plusieurs des collections qui doivent être détruites. A l’avenir
on devrait, lors de chaque dépôt fait par les bureaux, mettre à part ce qui ne
doit être conservé que temporairement.234
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De Archiefcommissie werd blijkbaar voor een voldongen feit geplaatst. De te vernietigen
stukken waren al verzameld in de Arsenaalzaal. Zelf stond de commissie echter ook niet
afkerig van vernietigingen. Het archief van Van Hoorebeke was door Louis De Hondt,
Ferdinand Van den Bemden en de archivaris tussen 24 april en 13 juni 1891 onder han-
den genomen. Documenten en eigendomstitels die nog enig belang konden hebben,
waren eruit gehaald.235 De rest mocht daarna worden vernietigd. Valt hier weer de
beperkte interesse van Vander Haeghen voor niet-stedelijk archief in te herkennen? Toch
stond niet heel de commissie achter deze vernietigingen. Paul Fredericq was afwezig
geweest tijdens de meeste vergaderingen in 1891. Toen het jaarverslag over 1891 werd
voorgelezen, hoorde hij mogelijk voor de eerste maal over de grootschalige vernietigin-
gen. Hij stond erop dat er in het verslag duidelijk vermeld zou staan dat ‘si l’on a détruit
des papiers modernes, c’est à la demande du collège, et que si l’on doit en détruire
encore, c’est conformément au désir du collège’. De Hondt, die er op de vergadering in
april 1891 wel bij was, voegde daar nog aan toe: ‘Nous sommes avant tout une commis-
sion conservatrice.’236

Het schepencollege verkocht in 1891 voor ongeveer vierduizend kilogram aan
archiefstukken als oud papier, met goedkeuring van de Archiefcommissie. Een ‘travail de
épuration’ werd het in het jaarverslag genoemd, dat best jaarlijks werd herhaald.237 Het
was de jammerlijke prijs die het stadsarchief moest betalen voor de verhuizing naar de
Troonzaal. Overtollig geachte stukken zouden niet welkom zijn in dat nieuwe depot.
Een uitgebreide vernietigingscampagne was blijkbaar de tol die het stadsarchief diende te
betalen.

Na 1891 was de invloed van de Archiefcommissie en de archivaris op de vernietigin-
gen beperkt. Het was de stadssecretaris die in 1892 aan de hoofdcommissaris van de
politie liet weten dat er in het stadsarchief geen plaats meer was voor het politiearchief.
Daarom stelde hij voor dat de commissaris een overzicht van de voorgestelde overdrach-
ten aan de burgemeester zou overmaken, die dan zou beslissen wat meteen vernietigd
kon worden.238 Uiteindelijk besliste het college op 2 november 1893 het archief te ver-
nietigen. De Archiefcommissie kon hier slechts kennis van nemen.239 Het stadsbestuur
meende misschien dat deze kennisgeving nodig was omdat het om een grote hoeveelheid
stukken ging. Hoe zat het echter met dagdagelijkse vernietigingen, zoals bij de overbren-
ging van archiefstukken? In het archief van het stadsarchief valt daar niets over terug te
vinden. Het briefje van de stadssecretaris over het politiearchief doet vermoeden dat
Vander Haeghen eigenlijk weinig over archiefselectie te zeggen had. De Bruycker besliste
of archief mocht worden overgebracht naar het archief (cfr. supra) en had dus ongetwij-
feld ook zeggenschap over wat diende te worden vernietigd.

Een poging tot het reguleren van vernietigingen werd ondernomen in 1897. Een
apart lokaal werd ingericht voor ‘al de stukken, welke in eene niet verafgelegene toe-
komst moeten vernield worden’. Ook de verzamelingen van het Gemeenteblad en het
Bestuurlijk Memoriaal kregen er een plaats.240 Die stedelijke publicaties overstelpten
namelijk het archief. In 1899 werden er bijvoorbeeld negentig exemplaren van het Rap-
port sur l’administration et la situation des affaires de la ville de Gand pendant l’année 1898
ondergebracht!241 Dergelijk drukwerk vormde een ware last voor het archief. Pas vanaf
1926 werd werkelijk geprobeerd een einde te stellen aan deze overvloed. Henri Nowé liet
dergelijke publicaties vernietigen of verkopen als oud papier. Meteen ruimde hij ook de
stock van de uitgaven door het stadsarchief op. Boekhandel Martinus Nijhoff uit ’s-Gra-
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venhage werd bereid gevonden de overblijvende exemplaren van onder meer het Oorkon-
denboek aan de man te brengen.242

Nowé was, net zoals in 1891 was gebeurd, het stadsarchief aan het voorbereiden op
een verhuizing naar beter geschikte lokalen. In 1904 was een dergelijke verhuizing geens-
zins aan de orde. Toch was de situatie in het archief toen kritiek. De vloer van de Dok-
terszaal, in gebruik als archiefdepot, kon het gewicht van het archief niet meer torsen.243

Er moest dus plaats worden gemaakt. Op de vraag aan de Minister van Justitie om het
archief van de vredegerechten van vóór 1860 uit het stadhuis weg te halen, kwam een
negatief antwoord.244 Het stadsbestuur had echter niet gewacht op het antwoord van de
minister. Binnen het eigen archief was ook al een oplossing gezocht. Op 24 november
1904 keurde het schepencollege een heel pakket vernietigingsbeslissingen goed, die
mogelijk waren ingegeven door stadssecretaris De Bruycker. Toen Victor Vander Haeg-
hen de beslissingen meedeelde aan de Archiefcommissie, merkte zijn vader Ferdinand op
‘qu’on devra toujours songer à ce qui pourrait être utile aux collections de la bibliothè-
que’.245 Die uitspraak werd door Decavele en Vannieuwenhuyse aangehaald, zonder veel
context te geven.246 Zij beschouwden dit als een bewijs van de ‘hebberigheid’ van Ferdi-
nand Vander Haeghen, maar het is eerder een getuigenis van de onenigheid tussen de
stadssecretaris en de – op het vlak van vernietiging uit de weg geruimde – Archiefcom-
missie. In de woorden van Ferdinand Vander Haeghen schemeren deze van De Hondt
over de ‘commission conservatrice’ door en valt voor de eerste maal het stedelijk ‘erf-
goedveld’ op te merken, dat het onderwerp zal uitmaken van de volgende paragraaf. De
Gentse geschiedenisliefhebbers stonden echter vrijwel machteloos tegenover de adminis-
tratie. Fredericq besloot in 1905 toch weerwerk te bieden:

A propos des documents modernes. Mr. P. Fredericq est d’avis que la com-
mission ne doit pas proposer la destruction d’archives. Il déclare avoir
récemment vu envoyer au pilon des pièces provenant du gouvernement pro-
vincial. Or il y avait là des imprimés d’ordre administratif qui auraient pu
être utilisées à la bibliothèque.247

De stadssecretaris had evenwel geen nood aan voorstellen van de Archiefcommissie om
tot vernietiging van archief over te gaan. Stukken over de militaire dienst en 1289 kilo-
gram aan politiearchief werden in 1906 en 1907 op zijn aangeven vernietigd.248 De
Archiefcommissie kon niet meer doen dan deze beslissingen optekenen in het register
waarin ze ook de verslagen van haar bijeenkomsten bijhield. In de vernietiging van het
modern archief had ze blijkbaar geen enkele rol meer te spelen. Een actieve stadssecreta-
ris en een onmachtige stadsarchivaris leidden waarschijnlijk tot deze situatie. Grote ver-
nietigingen gebeurden op een weinig gestructureerde manier en werden vaak uitgevoerd
op de momenten dat er snel een oplossing moest worden gevonden voor archiefproble-
men. In 1897 werd wel een apart lokaal ingericht voor archief dat niet permanent
bewaard diende te blijven. Over de manier waarop een dergelijke selectie werd uitge-
voerd, is niets bekend. Dat de vernietigingen op een verkeerde manier gebeurden, staat
dus vast. De Archiefcommissie en de stadsarchivaris delen in de verantwoordelijkheid.
Eerder dan hun dit te verwijten, dient men evenwel hun handelen te begrijpen. Wat er
wél bewaard bleef, is uiteindelijk nog belangrijker dan wat verloren ging.

droom.archivaris.book  Page 115  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 2 • DROMEN VAN ARCHIEF!

116

2.2.2 VERZAMELEN EN ONTZAMELEN IN EEN STEDELIJK ERFGOEDVELD

In 1896 vierde de Gentse Zetternamskring, genoemd naar de sociaalbewogen schrijver
Eugeen Zetternam, zijn vijfentwintigjarig bestaan. Oorspronkelijk was het een poli-
tiekneutrale Vlaamsgezinde vereniging geweest, maar vanaf 1873 schoof de kring op
naar het liberale kamp.249 Niettemin bleef hij culturele activiteiten organiseren, zoals een
‘geschiedkundigen prijskamp’ in 1896. De jury voor deze wedstrijd kende een opmerke-
lijke samenstelling. De leden ervan waren Frans Van den Bemden, Julius Vuylsteke, Vic-
tor Vander Haeghen, Jozef Vercouillie, voorzitter van de Zetternamskring, en Alfons
Van Werveke, dienstdoend secretaris.250 Vander Haeghen was stadsarchivaris. Van den
Bemden en Vuylsteke zetelden in de Archiefcommissie en waren allebei nauw betrokken
bij het stadsarchief, in de ordening van het oud archief en het uitgeven van het Gentse
Oorkondenboek.251 Alfons Van Werveke zou na het overlijden van Vuylsteke in 1903 dat
laatste werk verderzetten als onderarchivaris. Eerst zou Van Werveke in 1899 worden
aangesteld als conservator van het stedelijk Oudheidkundig Museum, terwijl Vander
Haeghen sinds 1896 in het bestuurscomité van die instelling zetelde.252 Tot slot kan ook
nog Ferdinand Vander Haeghen worden vermeld, de vader van Victor. Ferdinand was
eveneens lid van de Archiefcommissie, sinds haar oprichting in 1863, en vooral biblio-
thecaris van de stads- en universiteitsbibliotheek van 1869 tot 1911.

Met Victor en Ferdinand Vander Haeghen en Alfons Van Werveke werden
omstreeks de eeuwwisseling het stadsarchief, de stads- en universiteitsbibliotheek en het
stedelijk museum beheerd door drie mensen die elkaar kenden en onderling nauw
samenwerkten. Ze hadden gemeenschappelijke interesses en overtuigingen. Hierdoor
ontmoetten ze elkaar ook in hun vrije tijd, zoals in de Zetternamskring. Misschien kwa-
men ze daar ook Alphonse Diegerick tegen, die van 1892 tot zijn overlijden in 1911
conservator was van het Rijksarchief te Gent. Isidore Diegerick, de vader van Alphonse
en stadsarchivaris van Ieper, was in ieder geval ook een liberaal historicus.253 Alphonse
Diegerick maakte vanaf 1900 bovendien deel uit van de Archiefcommissie. De Gentse
instellingen waren nauw met elkaar verweven.

Zeker vanaf de jaren 1860 bestond er duidelijk een Gents stedelijk ‘erfgoedveld’.
Beschouwd vanuit het perspectief van de collectie van het stadsarchief, zijn daarbij vooral
het Oudheidkundig Museum, de stads- en universiteitsbibliotheek en het Rijksarchief
van Gent van belang. Het veld was echter nog ruimer dan dat. Het bisdom van Gent had
bijvoorbeeld met Jean Baptiste Lavaut van 1877 tot 1890 een dynamische archivaris in
dienst.254 In 1893 werd een nieuw forum gecreëerd waar liefhebbers van het verleden
elkaar konden ontmoeten. Dat jaar werd namelijk de Maatschappij voor Geschiedenis
en Oudheidkunde te Gent opgericht, waarvan Victor Vander Haeghen ondervoorzitter
was tussen 1902 en 1916 en Victor Fris secretaris tussen 1909 en 1925.255 Een volledige
schets van het hele ‘erfgoedveld’ gaat dit onderzoek te buiten. De grote mobiliteit die
collecties – en meerbepaald de collectie van het stadsarchief – binnen dat veld konden
hebben, komt hier wel aan bod. Een prachtig voorbeeld hiervan betreft de overeenkomst
tussen de Schrijnwerkers en de Timmerlieden uit 1689-1692, waar het stadsarchief ver-
schillende exemplaren van bezat. Daarom stelde de Archiefcommissie in 1907 voor een
ervan aan het museum te overhandigen en een ander aan de universiteitsbibliotheek.256

Dit is maar een van verschillende gelijkaardige beslissingen. De invloed ervan op de hui-
dige Gentse instellingen mag niet worden onderschat.
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2.2.2.1 De Stedelijke Commissie voor Monumenten en 
Stadsgezichten en het Oudheidkundig Museum

Nadat de Belgische revolutie de werkzaamheden van de in 1823 opgerichte Stedelijke
Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten had stilgelegd, maakte ze in 1832 een
doorstart. In een brief aan het Gentse stadsbestuur omschreef ze toen haar werkgebied:

Elle n’est pas seulement chargée de veiller à la conservation des objets d’art,
mais aussi de préserver de la destruction du temps ou accidentelle les monu-
ments historiques qui restent encore, et dans ce nombre rentrent de fait les
anciennes constructions qui nous rappellent le souvenir de quelques évène-
ments remarquables, les inscriptions, les chartes, manuscrits et autres docu-
ments du domaine de l’histoire.257

Net zomin als stadsarchivarissen als Charles Parmentier en Prudens Van Duyse hun ver-
zamelijver zouden beperken tot archiefstukken, wilde de commissie haar interesse beteu-
gelen. De ‘monumenten’ die ze wenste te beschermen, konden verschillende vormen
aannemen. Oorkonden en manuscripten konden de commissieleden evenveel bekoren
als eeuwenoude gebouwen zoals de Sint-Baafsabdij. Ongetwijfeld was iedereen geboeid,
toen Auguste Van Lokeren op de bijeenkomst van 10 maart 1833 een oorkonde uit
1201 betreffende de abdij van Ninove toonde, die hij kort tevoren had gekocht.258

Onder de commissieleden ontstond niet lang daarna de wens om samen een verzameling
van dergelijke monumenten aan te leggen. In het najaar van 1833 werd daarom een
‘Musée historique belge’ opgericht.259 Ter promotie verscheen een prospectus, waarin de
statuten van het museum werden opgenomen. Twee artikels ervan zijn vooral interes-
sant:

 Artikel 2: ‘La collection se composera:
• 1° De manuscrits, d’incunabula et anciennes éditions;
• 2° d’ouvrages modernes qui ont rapport à l’histoire ou aux arts;
• 3° de chartes, diplômes et autres anciens documents;
• […]
• 6° d’autographes, miniatures ou dessins.’

 Artikel 6: ‘Tous les objets donnés deviennent proprieté de la ville de Gand.’260

Het nieuwe museum werd ook een verzamelplaats van archief. Een van de eerste schen-
kingen die het mocht ontvangen, waren twee veertiende-eeuwse perkamenten rollen, van
Norbert Cornelissen.261 Om het museum verder uit te bouwen kende het stadsbestuur
een toelage toe aan de commissie.262 Alle stukken die ermee zouden worden verworven,
werden eigendom van de stad. Dit legde de kiem voor twee aparte stedelijke verzamelin-
gen van archief én objecten. Nochtans zetelde met eerst Parmentier en dan Van Duyse
de stadsarchivaris in de commissie.263 Stadsarchief en commissie werkten ook samen,
zoals bij het verwerven van een register van de Brouwers in 1833. Hoewel Parmentier en
Van Lokeren deel uitmaakten van de gezanten die het register ophaalden bij de schenker,
handelden zij op dat moment eerder als commissieleden dan als archivaris en ere-archi-
varis. De commissie had echter besloten dat het archiefstuk nergens beter thuishoorde
dan in het stadsarchief.264
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Bij het verzamelen maakte het museum het ‘Belgische’ uit zijn naam waar. Al in
1833 of 1834 slaagde de commissie erin twee cartularia uit Brabant en Brussel in handen
te krijgen.265 Met dergelijke aanwinsten kwam het museum niet in concurrentie met het
stadsarchief. Dat veranderde toen de commissie er eveneens voor koos grote inspannnin-
gen te leveren ‘pour acquérir d’anciens registres, des méreaux, insignes, étendards, tor-
chères de corporations gantoises’.266 De vijf registers van de Vinkenaars die C.P. Serrure
in 1841 voor de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten aankocht,
hadden bijvoorbeeld ook een goede aanwinst kunnen vormen voor het stadsarchief.267

Helemaal bizar werd het toen in 1838 het Historisch Museum, dat eerst in een lokaal
van de Universiteit was gevestigd, naar een zaal in het stadshuis verhuisde. Naast het
stadsarchief – waar, zoals al bleek, Parmentier maar al te graag opmerkelijke stukken aan
het publiek toonde (zie bijlage I, p. 172) – kreeg het stadhuis ook een museum met ‘anti-
quités, livres et chartes’.268 Desondanks lanceerde stadsarchivaris Van Duyse in 1846 een
opmerkelijke oproep:

Nous saisissons cette occassion pour demander s’il n’est pas à désirer que
l’hôtel-de-ville ait son Musée? On pourrait y réunir différentes objets
curieux et intéressants, répandus aujourd’hui en différents endroits de l’édi-
fice, ou éparpillés dans d’autres collections, tels que les mesures de jaugeage
de 1281, placées à notre Université, etc. La formation d’un semblable Musée
engagerait sans doute les personnes qui détiennent des objets provenant de
nos anciennes corporations, métiers et confréries, à les remettre entre les
mains de la ville, pour compléter ainsi plus ou moins une collection si
importante pour l’histoire de ces corporations, documents de notre ancienne
puissance industrielle et politique. Déjà plusieurs cartulaires, registres et
comptes y relatifs, ont été volontairement déposés aux Archives, ensuite
d’une circulaire adressée en 1830, par M. le gouverneur Van Doorn, aux
détenteurs de ces pièces.269

Stadsarchief en commissie gingen duidelijk elk hun eigen weg. Deze overlap werd niet
als een probleem gezien, maar had toch vreemde gevolgen. De twee instellingen passeer-
den bijvoorbeeld in het sterfhuis van de laatste deken van de Kruideniers, Kaarsgieters en
Kaasverkopers. Van Duyse kocht de ambachtsinsignes (zie p. 92), terwijl Pierre-Jacques
Goetghebuer voor de commissie een kast versierd met de patroonheiligen van het
ambacht kon vastkrijgen.270 Die kast werd daarop in bewaring gegeven … aan het stads-
archief.271

Vanaf 1847 raakten museum en archief uiteindelijk met elkaar verstrengeld. De
commissie kreeg twee lokalen in de oude thesaurie toegewezen, om haar collectie in
onder te brengen.272 Deze ruimtes, die zich vlakbij de depots van het stadsarchief bevon-
den, waren daarvoor uitermate geschikt. Ze waren namelijk luxueus ingericht en hadden
al eerder als een soort van tentoonstellingsruimte gediend, zoals blijkt uit een beschrij-
ving van hun uitzicht in 1813 door François Hye-Schoutheer (cfr. p. 51-53).273 Ook na
1813 bleven er oudheden opgesteld staan. In 1847 wenste de commissie immers dat de
stad haar de ‘vitrine renfermant differents antiquités’ uit de Thesauriezaal in bewaring
zou geven. Over ‘les plans de l’hôtel de ville et du beffroi, et autres objets qui se trouvent
au local des archives’ vroeg ze hetzelfde.274 Het stadsbestuur willigde dit verzoek in, op
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voorwaarde dat er een catalogus van de betreffende objecten zou worden opgesteld (zie
bijlage IV, p. 197-198).275

Dankzij deze bewaargeving geldt 1848 als een belangrijk jaar in de geschiedenis van
het Gentse museum. Antoine De Schryver noemde het in 1972 ‘de merkwaardigste aan-
winst die het museum ooit mocht boeken’ en zelfs een ‘onovertroffen hoogtepunt in de
historiek van de verzamelingen’.276 De rol van het stadsarchief mag hierbij wel niet wor-
den vergeten. Deze groep topstukken waren voor een deel het resultaat van de verzamel-
ijver van Van Duyse en van de zoektochten in het stadhuis van De Moor.277 Bovendien
bleef het museum in de thesaurie een ronduit stedelijke verzameling, waar de commissie
niet vrij over mocht beschikken. In 1854 diende het schepencollege zijn toelating te
geven om enkele objecten uit het museum te tonen op een liefdadigheidstentoonstelling,
georganiseerd in de gebouwen van de Universiteit.278 Ondertussen bleef het museum
ook nog duchtig archiefstukken verwerven. Vanaf 1848 werkte Albert Gheldolf, die al
ter sprake kwam als lid van de Archiefcommissie, aan een inventaris ervan.279 Het ging
om een erg heteregone verzameling, met oorkonden uit onder meer Diest, Eindhoven,
Mechelen en Ranst.280 De Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten
had duidelijk zonder veel onderscheid verzameld. Stukken uit andere steden konden
echter worden geruild voor documenten die wel over Gent handelden:

En outre nous avons eu le bonheur d’acquerir de la Société d’Archives de
Namur un livre de rente de Ste Pharailde, manuscrit de la fin du 15e siècle,
en échange de 8 chartes de Namur qui ne présentaient aucun intérêt ni pour
l’histoire générale ni pour celle de la Flandre.281

Het duurde tot de jaren 1860 vooraleer de commissie besliste het verzamelen van boe-
ken, archiefstukken en manuscripten stop te zetten.282 De kunstvoorwerpen en oudhe-
den uit haar collectie zou ze behouden, maar al de rest stond open voor ontzameling.
Het boekenbezit zou dienen om ruilen mogelijk te maken.283 Voor ‘les chartes, régistres
et pieces relatives aux confréries qui appartiennent au Musée’ werd een elegante oplos-
sing gezocht. Het stadsarchief stond de objecten die het bewaarde – ‘plusieurs drapeaux
de corporation, les plaques en cuivre de la corporation des orfèvres, un coffre sculpté et
plusieurs objets d’art intéressants’ – af aan het museum, in ruil voor de ambachtsarchie-
ven van het museum.284 Een overzicht van de archiefstukken werd niet teruggevonden,
maar van de objecten uit het archief wel. Het gaat om zeventien items, waarvan meer
dan de helft afkomstig was van een Gentse ambachtsgilde (zie bijlage IV, p. 199). De rest
lijkt een aanvulling te vormen op de bewaargeving van 1848. Alle zeventien pasten ze in
ieder geval perfect in het nieuwe collectieprofiel dat door secretaris Ferdinand Vander
Haeghen voor het museum was opgesteld.

La Commission recueille:
a) des objets relatifs à la ville de Gand présentant un intérêt historique:
plans de monuments, drapeaux, insignes, costumes, uniformes et écussons
des corporations, métiers et confréries de Gand, tableaux et portraits histo-
riques, vues de ville, armes, sceaux, pierres et dalles sépulcrales etc.
b) des objets d’art executes par de bons artistes à diverses époques: meubles
sculptés ou [avec] incrustations, pieces d’orfévièrie et de serrurrerie,
[…].285
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Deze woorden trokken een duidelijke scheidslijn tussen archief en museum. Het stads-
archief zou geen objecten meer verzamelen, terwijl het museum geen plaats meer maakte
voor archiefstukken. Ferdinand Vander Haeghen was de geknipte persoon om voor deze
overeenkomst te zorgen. Hij was namelijk secretaris van zowel de Archiefcommissie als
van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten. Toen al was Vander
Haeghen een van de meest vooraanstaande figuren in de Gentse oudheidkundige wereld,
hoewel hij pas in 1869 hoofdbibliothecaris van de stads- en universiteitsbibliotheek zou
worden. Hij voelde zich duidelijk op zijn gemak in zijn centrale rol.

De wending die Vander Haeghen aan het museum had gegeven, maakte dat de commis-
sie actief werkte aan een herbestemming van een deel van haar verzamelingen.286 Boven-
dien werden vanaf dan regelmatig stukken doorgestuurd naar de andere instelling, zoals
bij aanwinsten die zowel archiefstukken als objecten omvatten. In 1867 slaagde de com-
missie er bijvoorbeeld in enkele stukken te verwerven, afkomstig van de Pijnders:

1° deux torchers
2° le drapeau
3° trois pertuisanes
4° registres, chartes, comptes et autres documents, depuis le XIVe siècle

Nummers 1 tot 3 werden toegevoegd aan de collectie van het museum. De archiefstuk-
ken zouden naar het stadsarchief gaan, maar het archief moest dan wel de helft van de

Op 20 oktober 1837 schonk de weduwe van een meester-metser twee processietoortsen en een koffertje 
van de Metsers en de Steenhouwers aan het stadsarchief. (SAGMA, AR/487: klad van verklaring van 

schenking door Ferdinandine Wille, 20 oktober 1837.) In 1864 maakte het archief deze stukken over aan 
de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten. Deze postkaart toont een van de toortsen 

(rechts), als deel van de collectie van het Oudheidkundig Museum. (SCMS_PBK_1608)
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aankoopprijs betalen.287 Het kistje van de Kousenmakers is een ander goed voorbeeld
(cfr. p. 108-109) van deze samenwerking.

Ook nadat het Historisch Museum – na een tussenstop van enkele jaren in de uni-
versiteitsbibliotheek – was omgevormd tot een zelfstandig Oudheidkundig Museum,
gevestigd in de oude kerk van de Geschoeide Karmelieten in de Lange Steenstraat, bleef
de goede verstandhouding met het stadsarchief behouden. Het museum nam bij zijn ver-
huizing de gelegenheid te baat om zijn collectie aan een nauwgezet onderzoek te onder-
werpen. De oudheden en kunstvoorwerpen verhuisden naar de Lange Steenstraat, maar
de boeken en manuscripten – waar het museum er, volgens de catalogus, overigens heel
wat van had verloren – zouden daar niet welkom zijn. De boeken bleven in de universi-
teitsbibliotheek, terwijl enkele handschriften blijkbaar eerst nog even in het stadsarchief
werden ondergebracht.288 Twee stukken kregen ten slotte een definitieve plaats in het
stadsarchief.289

Vanaf 1864 waren de collecties van het Historisch/Oudheidkundig Museum en het
stadsarchief duidelijk op elkaar afgestemd. Regelmatig verhuisden er objecten van het
archief naar het museum (zie bijlage IV, p. 199-203). Het stadsarchief wist met deze
voorwerpen zelf geen blijf meer, vooral in de aanloop naar de verhuizing naar de Troon-
zaal. Deze transacties stelden weinig moeilijkheden. De twee instellingen behoorden
immers allebei toe aan de stad, zodat er geen overdracht van eigendom plaatsvond. Een
‘verlies’ voor het stadsarchief was een dergelijke verhuizing dus eigenlijk niet. Toen het
stadsarchief in 2005 de Berg van Barmhartigheid verliet, vonden bovendien nog altijd
enkele voorwerpen hun weg naar het Bijlokemuseum.290 De kans lijkt klein dat dat de
laatste maal was.

2.2.2.2 Stads- en universiteitsbibliotheek

Ferdinand Vander Haeghen was een bijzonder man. Haast eigenhandig schopte hij de
Gentenaars een oudheidkundig geweten. In 1907 keek hij terug op de lastige beginjaren:

De oudheidkunde was in de ogen der overgrote meerderheid der Gentenaars
niets anders dan een liefhebberij, des te belachelijker en hatelijker daar zij,
in hun ogen, de vooruitgang in de weg stond. Het was de tijd dat men hoogst-
merkwaardige gebouwen als het Uytenhovesteen afbrak en dat men de ijzeren
kap op het Belfort plaatste, en dat men de prachtige Predikherenkerk ging
afbreken, en het volstrekt enige Groot Begijnhof ging vernietigen. Waarlijk,
dan was er moed voor nodig om er voor uit te komen dat men liefhebberde
aan antikwiteiten.291

Vander Haeghen had de moed (en ook voldoende kapitaal) om zich ten volle met zijn
passies bezig te houden. In 1860 had hij naast een benoeming tot stadsarchivaris gegre-
pen, maar dat leek hem niet te deren.292 Zijn plaats in de Archiefcommissie en in de
Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten in de jaren 1860 kwam
reeds ter sprake. Nadat hij in 1869 hoofdbibliothecaris van de stads- en universiteits-
bibliotheek was geworden, zou zijn invloed alleen maar groeien. Vander Haeghen stond
vanaf dan aan het hoofd van een prestigieuze wetenschappelijke instelling. In de Bou-
delo-abdij had de bibliotheek eigen huisvesting – in tegenstelling tot het Historisch
Museum en het stadsarchief – waar vooralsnog ruimte tot uitbreiding was. De ambi-
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tieuze Vander Haeghen zag daarom alleen maar mogelijkheden.293 Een visie die hem
tegenwoordig maar weinig lof oplevert in de geschiedschrijving over het Gentse stads-
archief.

In dat archief was vanaf 1882 Victor Vander Haeghen, zoon van Ferdinand, archiva-
ris. Dit zorgt ervoor dat alles wat er daarna in het stadsarchief gebeurde, in de literatuur
wordt getoetst aan wat ‘de onmiskenbare factor zoon-vaderrelatie’ wordt genoemd. Vic-
tor heet dan ‘slechts de “assistent” van zijn vader’ geweest te zijn, terwijl elders wordt
aangehaald dat hij ‘onder druk van zijn vader stond’.294 De stadsarchivaris zou daarom
‘tal van zovele andere belangrijke stukken’ afgestaan hebben aan de bibliothecaris, ‘zon-
der enige tegenprestatie’.295 Dit is een verkeerde voorstelling van de overeenkomsten die
archief en bibliotheek sloten. Volgens Antoon Wyffels kreeg het stadsarchief in ruil wel-
iswaar ‘niet meer dan kruimels’, maar ook dat is een te negatief oordeel.296 Het belang
van de ‘zoon-vaderrelatie’ lijkt overschat, gezien Victor Vander Haeghens opvattingen
over het Gentse stadsarchief én de dynamiek van het hier geschetste ‘erfgoedveld’. Vader
en zoon Vander Haeghen namen inderdaad ingrijpende beslissingen met betrekking tot
de samenstelling van hun collecties, maar zij deden dat niet alleen. Zij werden daarenbo-
ven gestuurd door duidelijke opvattingen over wat het archief en wat de bibliotheek
diende te verzamelen.

Al in 1869 stuurde Vander Haeghen een ambitieus plan de wereld in. In een brief
aan de minister van Binnenlandse Zaken maakte hij zijn ideeën bekend over de huisves-
ting van het Rijksarchief te Gent. De toenmalige behuizing van dat archief volstond niet,
zodat er sprake was van het oprichten van een nieuw gebouw. De bibliothecaris zag ech-
ter meer heil in de bouw van een nieuw Atheneum, want die instelling was eveneens aan
vernieuwing toe. Daardoor zouden er, naast de bibliotheek in de kerk van de Boudelo-
abdij, lokalen vrijkomen die geschikt zouden zijn voor het bewaren van archief. Er was
zelfs zoveel ruimte dat ook het stadsarchief er zou kunnen worden ondergebracht!
Inwendige aanpassingswerken aan het stadhuis leken immers een verhuizing noodzake-
lijk te maken. Een derde archief – dat van de Raad van Vlaanderen, dat net als het stads-
archief onder het beheer stond van Edmond De Busscher – zou er eveneens een plaats
kunnen krijgen. ‘De cette façon tous les grands dépôt – archives du Gouvernement et du
Conseil de Flandre, archives communales et bibliothèque de l’Université – se trouverai-
ent dans un rayon peu étendu, bien que restant complètement isolés les uns des autres,’
concludeerde Vander Haeghen. Eventueel konden alle instellingen wel een leeszaal
delen.297 De minister antwoordde dat hij niet afkerig stond van het voorstel, maar alvo-
rens hij het in overweging wilde nemen, moest het hem officieel door de bevoegde over-
heid worden voorgesteld.298 Of dat ooit gebeurde, blijkt niet uit de papieren van Vander
Haeghen. Het stadsarchief verhuisde in ieder geval nooit naar de Boudelo-adbij, hoewel
dat plan in 1888 weer opdook.299 Tien jaar later werd het Rijksarchief daar werkelijk
ongebracht, maar dat was maar tijdelijk. Van 1898 tot 1904 noopten verbouwingswer-
ken aan het Geeraard de Duivelsteen het Rijksarchief tot het zoeken van een ander
onderkomen.300 Van Vander Haeghens utopisch verlangen was toen wel nog maar wei-
nig te merken. De stukken van het Rijksarchief namen immers plaats in die de biblio-
theek intussen zelf maar al te goed kon gebruiken.

In zijn plan uit 1869 respecteerde de bibliothecaris de onafhankelijkheid van het
stadsarchief. Daarnaast regelde Vander Haeghen nog tot in 1872 als secretaris van de
Archiefcommissie enkele belangrijke aankopen voor het archief (cfr. p. 96). Later zou
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zijn verhouding tot de instelling ingrijpend veranderen. De oorzaak? Geld, lijkt het.
Vanaf 1871 mocht de bibliotheek namelijk gebruik maken van 500 frank van de jaar-
lijkse archieftoelage. Van 1881 tot 1888 kon Vander Haeghen zelfs over 1000 frank uit
deze pot beschikken, evenveel als het stadsarchief.301 Ferdinand Vander Haeghen greep
daarmee gewoon de kans die hem werd geboden, aangezien het stadsarchief er minder en
minder in slaagde zijn hele toelage op te gebruiken. In 1880 diende De Busscher bijvoor-
beeld maar voor 758,75 frank aan uitgaven in (cfr. grafiek I in bijlage II, p. 173).302 De
Busscher uitte slechts eenmaal zijn ongenoegen over de gang van zaken, toen schepen
Louis Vermandel in maart 1879 enkele mogelijk interessante aankopen signaleerde – een
memorieboek en een zeventiende-eeuws werk – terwijl hij ook vroeg naar een overzicht
van de uitgaven die nog deel zouden uitmaken van de rekening voor 1878.303 De Bus-
scher antwoordde dat Vander Haeghen reeds alle twee had gekocht. Hij ging verder met:

Probablement au moyen du subside de fr. 500 dont fut majoré, en 1868
(Bulletin communal p[ages] 525=528), le subside alloué annuellement
aux archives de la ville, et pour “acquisition de livres ayant trait à l’histoire
de Gand”. – Par une décision ultérieure, cette somme fut attribuée à Mr

Vanderhaeghen, et les livres surmentionnés, de même que la collection topo-
graphique de feu Goetghebuer, acquise pour les archives communales, restent
à la bibliothèque de l’Université. Les archives communales ne jouissent
donc que du subside ordinaire de fr. 1500.304

Uiteindelijk besteedde het stadsarchief in 1878 niet meer dan 877,09 frank. Dat was
zelfs minder dan de 1500 frank waarover De Busscher meende te beschikken.305 Het jaar
daarop gaf het stadsarchief slechts 1217,11 frank uit. Ferdinand Vander Haeghen liet de
rest van het budget niet onbenut, maar zorgde ervoor dat de volledige 2000 frank werd
opgebruikt.306 De bibliothecaris liet geen gelegenheid voorbij gaan om zijn verzamelin-
gen uit te breiden.

De Busscher had in bovenstaande brief ook gewezen op de Atlas Goetghebuer, de
schitterende iconografische verzameling over Gent van architect Pierre-Jacques Goet-
ghebuer. De stad kocht haar in 1867 aan, op aanraden van de Archiefcommissie (cfr.
p. 42-43), maar toch werd de atlas in de universiteitsbibliotheek ondergebracht. De
reden daarvoor is vooralsnog onbekend. Volgens Antoon Wyfels gaf plaatsgebrek in het
archief de doorslag, hoewel dit volgens hem maar een zwak excuus was om de atlas aan
de bibliotheek te overhandigen.307 In 1879 voelde De Busscher zich in ieder geval bena-
deeld. In tegenstelling tot de verhouding tussen stadsarchief en Historisch Museum, was
die tussen stadsarchief en stads- en universiteitsbibliotheek nog niet uitgeklaard. Dat was
ook al in 1868 gebleken, toen Adolphe Dubois in de gemeenteraad verkondige dat ‘si
quelqu’un s’occupe de l’étude d’une question locale c’est nécessairement à la bibliothè-
que de l’Université que cette personne se rend pour trouver tous les documents qui se
rattachent à Gand, à son histoire, à son passé, à ses institutions’ (cfr. p. 88). Pas na 1882
zou de relatie tussen bibliotheek en archief beter worden geregeld.

Terwijl Victor Vander Haeghen het stadsarchief wilde omvormen tot een handelbaar
geheel van stukken die waren voortgebracht door het stadsbestuur van Gent, huldigde
Ferdinand Vander Haeghen het principe: ‘Ne détruisez jamais un document, imprimé
ou écrit, quelqu’insignifiant qu’il soit’.308 Deze complementaire wensen maakten een
innige samenwerking mogelijk. Deze vloeide dus niet enkel voort uit hun famiale band,
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maar vooral uit weloverwogen keuzes. Dat Victor en Ferdinand Vander Haeghen elkaar
kenden, hielp ongetwijfeld, zoals het ook hielp dat Victor Vander Haeghen en bijvoor-
beeld Alfons Van Werveke zich in dezelfde kringen bewogen. Het ‘erfgoedveld’ dat zij
creëerden was inderdaad persoonsgebonden, maar dit maakte hechte contacten mogelijk.
Het resultaat was dat de collecties van archief, bibliotheek en museum op een eenvou-
dige manier hun beste bestemming konden krijgen. De stukken uit de diverse collecties
konden daardoor erg mobiel worden, wat hen behoedde voor verlies, vergetelheid en ver-
nietiging. Bijlage V (p. 205-217) toont deze mobiliteit wat het archief en de bibliotheek
betreft.

Om op dezelfde wijze met de universiteitsbibliotheek te kunnen omgaan als met het
Oudheidkundig Museum, moest wel nog een kwestie worden uitgeklaard. Dit gebeurde
in 1882. Toen vroeg de burgemeester aan Victor Vander Haeghen na te gaan of de col-
lectie van de bibliotheek stedelijk bezit was. De aanleiding tot deze vraag is niet gekend.
In ieder geval zou het antwoord de volgende jaren nog goed van pas komen. Vander
Haeghen bezorgde de burgemeester namelijk de overeenkomst die de stad en Universi-
teit in 1818 hadden gesloten.309 ‘Il y est dit que l’Université n’a que la jouissance de la
bibliothèque (art[icle] 1r) sous le contrôle de l’administration communale (art[icle] 6),’
vatte de archivaris samen.310 Mocht het stadsarchief dus besluiten over te gaan tot het
ontzamelen van bepaalde delen van zijn collectie, dan zouden de afgestoten stukken zon-
der eigendomsoverdracht naar de bibliotheek kunnen worden gebracht. Ze zouden
immers stedelijk bezit blijven.

In 1885 maakte het stadsarchief voor het eerst gebruik van deze mogelijkheid. De
Archiefcommissie keurde op 9 december 1885 een lijst van over te brengen stukken
goed.311 ‘[Les] pièces remises à la bibliothèque restent la propriété de la ville de Gand de
même que la collection de Gandavensia,’ verzekerde Ferdinand Vander Haeghen.312

Onder de stukken springen vooral 53 kronieken over Gent en Vlaanderen in het oog. Zij
waren de decennia daarvoor door het stadsarchief verzameld; tijdens dit onderzoek werd
van 38 manuscripten het jaar van aankoop of de herkomst teruggevonden (zie bijlage V,
p. 205-209). Bij anderen, zoals ‘Cronyck van Vlaenderen’, maakt de vage omschrijving
identificatie vrijwel onmogelijk. Verder onderzoek zou waarschijnlijk de oorsprong van
nog meer – zo niet alle – kronieken aan het licht brengen.313 Het stadsarchief had veel
geld gestoken in het opbouwen van deze verzameling, maar dit was een keuze van de
stadsarchivarissen geweest. Victor Vander Haeghen besliste daarentegen dat ze geen
plaats meer had in het stadsarchief. Dit gold bijvoorbeeld ook voor het ‘Théatre de tous
les peuples de la terre’ van Lucas d’Heere (cfr. p. 96). Met het wegsturen van dergelijke
manuscripten stelde Vander Haeghen een einde aan de al te uitbundige verzamelzucht
van zijn voorgangers, die elke kans hadden gegrepen om ‘mooie’ stukken aan te kopen.
In het afgeslankte stadsarchief van Vander Haeghen kregen dergelijke pronkstukken
geen plaats meer.

Andere stukken die in 1885 naar de bibliotheek vertrokken, vervulden dan weer de
wens van Ferdinand Vander Haeghen. Het ging om universiteitscursussen, dubbels van
plakkaten en exemplaren van affiches die omhoog hadden gehangen, en daardoor als
‘oud papier’ konden worden beschouwd.314 Voor de bibliothacaris hadden ze wel nog
waarde. Hij nam ze maar al te graag op in zijn groeiende verzameling. Hetzelfde
gebeurde toen de registers en bundels op de zolder van het stadhuis werden geordend en
geïnventariseerd. Zij werden opgesplitst in vijf categorieën:
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 Waardeloos geachte stukken, veelal in erg slechte staat, die werden vernietigd
 Een reeks van 221 ‘handboekskens’315

 Een honderdtal stukken die werden ondergebracht in de reeks ‘Vreemde Steden’
 Stukken die de collectie van de bibliotheek zouden kunnen verrijken
 Ongeveer tweehonderd stukken die aan reeksen uit het Oud Archief werden toe-

gevoegd

De stukken die aan de bibliotheek werden overgemaakt, waren ‘spécimens de livres de
commerce, cahiers de droit, de philosophie, d’arithmétique et de théologie, fragments
d’imprimés et de dessins, écrits divers’.316 Ooit hadden zij misschien deel uitgemaakt van
een geconsigneerd of gesekwesteerd persoonlijk archief, maar nu waren dit documenten
zonder context, die nauwelijks voor archiefstukken konden doorgaan. In het stadsarchief
kregen zij daarom geen plaats, maar in de bibliotheek zouden ze een tweede leven kun-
nen leiden. Op 30 oktober 1890 nam de Archiefcommissie kennis van het ontzamelbe-
sluit (cfr. bijlage V, p. 211-212).317

De universiteitsbibliotheek hield stukken bij die volgens de opvattingen van Victor
Vander Haeghen niet thuishoorden in het stadsarchief. Ferdinand Vander Haeghen
bouwde bijvoorbeeld wel een fonds van familiearchieven uit, te beginnen met het archief
van de familie van Tieghem de Ten Berghe, dat hij in 1889 kon verwerven.318 In 1890
lanceerde de bibliothecaris zelfs een oproep aan allerhande families om hun archief over
te dragen, wat niet zonder resultaat bleef.319 Ook verenigingsarchieven waren welkom in
de bibliotheek. Toen in 1900 het Oudheidkundig Museum uit handen van de laatste
leden van de opgeheven kruisboogvereniging Nemrod enkele door de vereniging ge-
bruikte voorwerpen mocht ontvangen, zat ook het archief hierbij. De objecten hield het
museum zelf, terwijl het de archiefstukken doorstuurde naar de bibliotheek.320 In april
1902 gebeurde hetzelfde met het archief van ‘de maatschappij ‘Orpheus’’.321 Het bepa-
len van de precieze verhouding tussen stads- en universiteitsbibliotheek en Oudheidkun-
dig Museum valt echter buiten dit onderzoek.322 Verder onderzoek naar het hier ge-
schetste ‘erfgoedveld’ lijkt dan ook aangewezen.

Nog een ontzameling door het stadsarchief werd besproken tijdens de bijeenkomst
van de Archiefcommissie op 4 november 1887. De krantenverzameling van het stads-
archief zou overgaan naar de bibliotheek. ‘Cet envoi avait déjà été décidé, il y a une
dizaine d’années, mais on avait négligé d’y donner la suite,’ werd nog opgemerkt.323 Het
ging om een weinig indrukwekkende verzameling, die was samengesteld uit enkele jaar-
gangen van een paar kranten die het stadsarchief doorheen de jaren op de kop had kun-
nen tikken. In 1844 was bijvoorbeeld de Gazette van Gent van 1756 tot 1800 aange-
kocht, voor 64,75 frank.324 Het jaar daarop werden de jaren 1753 tot 1769 van dezelfde
krant verworven.325 ‘De Vlaemsche Leeuw – Baes Kimpe [et] Pierlala 1857-1867’ was
dan weer in 1867 een aankoop op een veiling (zie bijlage III, p. 188). Het enige blad
waar het stadsarchief werkelijk een abonnement op had gehad, was De Vlaamsche Evan-
geliebode (cfr. p. 96). Kortom, met deze kranten verloor het stadsarchief zeker geen erg
belangrijke verzameling.

Al eerder in 1887 had de Archiefcommissie over een andere verhuizing van stukken
beslist. Het betrof een lijst van elf items, naderhand aangevuld met het plan van Gent
door Jacques Horenbault uit 1619 (zie bijlage V, p. 209):
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La commission décide d’envoyer à la bibliothèque les cartes et plans detaches
qu’on trouve aux archives ainsi que les recueils en double, tels que le plan
des fortifications de Gand de 1590.
La reproduction du grand plan de Horenbauld (1619) exécutée par Mr

Allaert restera aux archives, l’original sera déposé à la bibliothèque.
En principe il ne faut pas laisser dans un même bâtiment les documents en
double, afin d’éviter une destruction complète par le feu.326

Het voortdurende brandgevaar waaraan het archief stond blootgesteld, kwam reeds ter
sprake. Bijgevolg lijkt het een logische beslissing om dubbels van stukken en kostbare
originelen onder te brengen in de bibliotheek, die in dat opzicht veiliger was.327 Deze
beslissing gebeurde dus zeker niet onder druk van Ferdinand Vander Haeghen.

Al deze inbewaringgevingen verliepen bovendien niet in een sfeer van schimmigheid
of onduidelijkheid. In de Archiefcommissie zetelde ook de burgemeester of een schepen.
Hoewel er niet bij elke vergadering een lid van het college aanwezig was, ontsnapte de
Archiefcommissie zeker niet aan de controle van het stadsbestuur. Op 22 april 1890
bezorgde Victor Vander Haeghen het schepencollege een overzicht van alle transacties
die tot dusver hadden plaatsgevonden met de bibliotheek en het museum.328 Op 31
december 1890 tekenden de stad en de Universiteit zelfs een contract over de stukken in
stedelijk bezit die in bewaring waren gegeven aan de universiteitsbibliotheek. Anders dan
Decavele en Vannieuwenhuyse schrijven gaat het hier dus niet om een ‘zeer omvangrijke
overdracht’, maar om het bekrachtigen van de eerdere overbrengingen.329 Deze overeen-
komst legde duidelijk vast dat ‘les documents suivants, qui appartiennent aux archives de
la ville de Gand et devront toujours y être réintégrés à première requisition, ont été placés, à
titre de dépôt, dans le local de la bibliothèque de l’Université de Gand’ (zie bijlage V,
p. 212).

De lijst die in 1890 werd opgesteld, neemt de stukken over die deel uitmaakten van
de ontzamelbeslissingen van 9 december 1885, 19 januari 1887 en 4 november 1887.
De stukken afkomstig van de stadhuiszolder, in 1890 aan de bibliotheek toegewezen,
komen er niet in voor. De reden daarvoor kwam al ter sprake in het stuk over de vernie-
tiging van archief. Daar werd Victor Vander Haeghen aangehaald, die stelde dat ‘les
papiers du grenier ne sont pas considérés comme les archives proprement dites de la
ville’.330 Vanuit deze optiek zou het stadsarchief nooit die stukken terugvragen aan de
bibliotheek, zodat ze niet in de overeenkomst moesten worden opgenomen. Met de his-
torisch-topografische atlas van de stad en de ‘Vliegende Bladen’ bevat de lijst wel enkele
van de meest opmerkelijke verzamelingen van de bibliotheek.331 Enkele andere docu-
menten op de lijst kwamen nog niet ter sprake, zoals de stukken met betrekking tot het
‘Congrès de sciences sociales’ dat in 1863 in Gent werd gehouden. Zij waren in 1882 in
de bibliotheek ondergebracht, op vraag van Ferdinand Vander Haeghen. Daar bevonden
zich immers gelijkaardige bundels.332 Dankzij de overeenkomst uit 1890 kon het stads-
bestuur deze stukken echter altijd terugvragen, mocht het dat wensen.

Tot slot dient ook nog aangehaald te worden dat het stadsarchief niet alleen stukken
liet vertrekken naar de bibliotheek, maar er ook terugkreeg. Deel van de overeenkomst in
1885 was dat de bibliotheek het stadsarchief zou verrijken met ‘des documents du Ryke
Gasthuis, de Ter Haeghen et de Ste Pharaïlde ainsi que les doubles des placards de la
bibliothèque’ (zie bijlage V, p. 211).333 Aangezien zowel het stadsarchief als de bibliotheek
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dubbels van plakkaten afstonden, zouden beide instelling over een meer volledige reeks
kunnen beschikken.334 De archiefstukken van religieuze instellingen vormden dan weer
een uitbreiding op de archieven die al in het stadsarchief werden bewaard. Zij werden door
Victor Vander Haeghen ontsloten met zijn Inventaire des archives de la ville de Gand. Éta-
blissements religieux, waarvan in 1887 de eerste aflevering verscheen. De bibliotheek stond
weliswaar niet erg veel stukken af, die ook geenszins dezelfde financiële waarde hadden als
bijvoorbeeld de kronieken die het stadsarchief afstootte. Toch is de omschrijving ‘krui-
mels’ van Wyffels onterecht.335 Waarom zou het stadsarchief evenveel moeten terugkrij-
gen als het had afgestaan? Er gebeurde immers geen eigendomsoverdracht.

Is hiermee Ferdinand Vander Haeghen vrijgesteld van alle zonden die de literatuur
hem tot dusver toedichtte? Niet helemaal. Wat betreft de ontzamelbeslissingen lag het
initiatief eerder bij het stadsarchief dan bij de universiteitsbibliotheek. Anders was het
gesteld met het besteden van de gedeelde archieftoelage. Misschien maakte Ferdinand
Vander Haeghen daar toch wel te happig gebruik van, zoals De Busscher al aankaartte.
Bij sommige aankopen kan men zich bovendien afvragen of zij niet eerder geschikt
waren voor het stadsarchief. Zo betaalde de universiteitsbibliotheek in 1893 45 frank
voor ‘une série de documents imprimés et manuscrits, chartes (XIIe siècle) etc. le tout
concernant la ville de Gand’ en kocht ze voor 11 frank een exemplaar van de ‘reghel van
het couvent van Ste Clara by Ghendt’.336 Ook allerhande registers met aantekeningen
door Emile De Busscher, die in 1904 werden aangekocht, waren beter in het stadsarchief
beland.337 Vander Haeghens verzamelwoede leek echter onstilbaar. Hij liet de biblio-
theek achter met een haast onhandelbare erfenis. In 1931 oordeelde Charles Debaive
over de ambitieuze bibliothecaris:

On sait que Vanderhaeghen, collectionneur acharné, maniaque ont dit cer-
tains, mais tort selon nous, s’accaparait de tout ce qui, en fait de pièces,
imprimées ou manuscrites, se présentait à lui, moins assurément dans le but
d’enrichir les collections de sa chère bibliothèque de Gand, que pour les sau-
ver d’une destruction possible, voire probable.338

Ook in het stadsarchief redde Ferdinand Vander Haeghen stukken van de vernietiging.
Het is op die manier dat men zijn oproep ‘qu’on devra toujours songer à ce qui pourrait
être utile aux collections de la bibliothèque’ moet verstaan, die hij uitsprak bij het overlo-
pen van een voorstel tot vernietiging van een deel van het modern archief in 1904 (cfr.
p. 115).339 Wat niet thuishoorde in het archief, wilde hij wel nog een plaats geven in de
bibliotheek. Dat was ook zo bij de kronieken- en krantenverzameling van de stad, die
zijn zoon Victor Vander Haeghen evenmin als deel van het stadsarchief zag. Andere ont-
zamelingen werden dan weer ingegeven door de lamentabele huisvesting van het archief.
Door dubbels onder te brengen op een andere plaats, zouden zij toch bewaard blijven bij
een eventuele brand. De werkelijkheid is kortom heel wat genuanceerder dan een een-
voudige ‘zoon-vaderrelatie’.

2.2.2.3 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief te Gent

Het Rijksarchief te Gent maakte eveneens deel uit van het Gentse ‘erfgoedveld’ dat hier
wordt geschetst. Vanaf 1900 zetelde bijvoorbeeld Alphonse Diegerick, conservator van
deze instelling, in de Archiefcommissie. De contacten tussen Rijksarchief en stadsarchief
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zouden echter nooit dezelfde intensiteit bereiken als deze tussen archief en bibliotheek of
museum. Zelfs wat de stads- en universiteitsbibliotheek betrof, was het nodig gebleken
een contract op te stellen met betrekking tot de stukken uit stedelijk bezit die er waren
ondergebracht. Het Rijksarchief was al helemaal geen stedelijke instelling. Stukken kon-
den dus niet zomaar worden overgebracht. Het was nodig dit als een archiefruil te rege-
len.

Een eerste maal gebeurde dit al in 1858. Dat jaar hield Algemeen Rijksarchivaris
Louis-Prosper Gachard een heuse archiefruilcampagne met betrekking tot stadsrekenin-
gen. Haast elk stadsarchief bewaarde immers dubbels van enkele jaarrekeningen. Derge-
lijke dubbels wilde Gachard graag verwerven voor zijn Rijksarchief, om de reeksen aldaar
aan te vullen. In 1858 nam hij daarvoor al zeker contact op met Gent en Oudenaarde.340

In die laatste stad kwam het blijkbaar niet tot een overeenkomst. Prudens Van Duyse
greep daarentegen wel de kans die het Rijksarchief hem bood. Voor een archivaris als
Van Duyse, die ervaring had met het aankopen van archiefstukken, klonken de woorden
van Gachard dan ook ongetwijfeld erg aanlokkelijk:

Il peut y [d.i. in het stadsarchief van Gent] exister même des pièces
étrangères à l’administration or à l’histoire de cette ville. Ce serait là, il me
semble, des documents dont elles pourraient se défaire sans s’appauvrir, tan-
dis qu’elles s’enrichiraient par l’acquisition de ceux qu’elles recevraient en
échange.341

Van Duyse ging niet over een nacht ijs. Hij overlegde eerst met ere-archivaris Auguste
Van Lokeren en trok vervolgens op dienstreis naar Brussel, om de stukken die Gachard
aanbood zelf te bekijken.342 Op 23 juli 1858 maakte hij zijn verslag over aan het sche-
pencollege. Het voorstel kwam neer op de ruil van ‘six doubles de comptes de notre ville
et trois comptes du domaine d’Oostflandre’ tegen ‘vingt registres et vingt six rouleaux
des archives du Royaume’.343 Het college onderschreef dit voorstel, maar Gachard aan-
vaardde het niet.344 De Oost-Vlaamse rekeningen bevonden zich namelijk al in het
Rijksarchief en de waarde van zes stadsrekeningen woog niet op tegen de stukken die hij
aanbood:

Je vous avais offert, Monsieur l’Archiviste, tous ceux de nos doubles qui
intéressaient la ville de Gand; je pensais qu’en retour, vous nous donneriez
les vôtres: les deux dépôts ne pouvaient que gagner à cette réciprocité.345

Zowel Van Lokeren en Van Duyse wilden deze ruil niet laten mislukken. Ze stelden het
college daarom voor vier extra stadsrekeningen aan te bieden.346 Dit werd hun toege-
staan.347 Dit tweede aanbod vond Gachard goed genoeg. Op 14 december 1858 kwamen
de stukken uit het Algemeen Rijksarchief toe in Gent. In de kist lagen echter niet alle
beloofde documenten. De stadsarchivaris verstuurde daarom diezelfde dag nog de afge-
stane stadsrekeningen naar Brussel, met de vraag aan Gachard om ook de rest van de
stukken op te sturen.348 Met de laatste verzending van de Algemeen Rijksarchivaris op 16
december 1858 was de ruil definitief afgerond.349 Bijlage VI (p. 219-220) geeft een over-
zicht van de stukken die er het voorwerp van uitmaakten. Beschouwd vanuit een heden-
daags archivistisch perspectief zijn dergelijke ruilen erg problematisch. Archiefreeksen als
414 en 414bis met ‘baljuwrekeningen’ ontlenen hun bestaan vooral aan deze transactie uit
1858. Hun aanwezigheid in het oud archief van Gent geeft een vertekend beeld van het

droom.archivaris.book  Page 128  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



HOOFDSTUK 2 • DROMEN VAN ARCHIEF!

129

verleden. Aangezien deze rekeningen voordien niet aanwezig waren in het stadsarchief,
kan ervan worden uitgegaan dat de Gentse magistraat geen kennis had van hun inhoud.
Afgaande op de toestand vanaf 1858, zou men dat onterecht wel kunnen denken. Vander
Haeghen vermeldde in zijn inventaris immers maar bij enkele van de betrokken stukken
dat zij eigenlijk uit het Algemeen Rijksarchief afkomstig zijn.350 Marc Boone wees er
omgekeerd dan weer op dat er in de vijftiende eeuw inderdaad drie exemplaren werden
opgesteld van de Gentse stadsrekeningen, maar geen van hen was bedoeld voor de cen-
trale administratie. Pas vanaf 1540 zou de vorstelijke rekenkamer een exemplaar ontvan-
gen.351 De negentiende-eeuwse archivaris had echter geen oog voor dergelijke vaststellin-
gen. Een andere beslissing van Van Duyse was overigens evenmin erg heilzaam:

Toutes ces pièces formaient ensemble, au moment de leur échange, 23
registres et 26 rouleaux. Les rouleaux qui offrent de grandes difficultés pour
être étudiés ont été divisés en feuilles et reliés en deux volumes.352

Victor Vander Haeghen maakte dergelijke fouten niet meer, toen hij ruilovereenkom-
sten sloot met het Rijksarchief. Van Duyse had de integriteit van het oud archief van
Gent aangetast. Het archiefstuk dat Vander Haeghen in 1885 aan het Algemeen Rijks-
archief aanbood, was daarentegen een twintigtal jaar eerder gekocht door de stadsarchi-
varis.353 Het ging om een ‘compte de l’épargne de 1552, comprenant les folios XXXII à
XL’, die dus niet tot het stadsarchief behoorde. Het Algemeen Rijksarchief bezat daaren-
tegen wel een reeks van dergelijke rekeningen, met grote lacunes.354 Of het stuk indertijd
gekocht was met het oog op een ruil met het Rijksarchief, is niet bekend. Dit was in de
negentiende eeuw in ieder geval een gekende methode. In 1854 stelde bijvoorbeeld
Pierre Bossaert, stadsarchivaris van Brugge, aan zijn stadsbestuur voor om bepaalde
archiefstukken aan te kopen, hoewel ze maar deels interessant waren voor het Brugse
stedelijke archief. De voordelige prijs en vooral de mogelijkheid tot een archiefruil deden
hem daartoe besluiten.355 Voorbedachte raad of niet, Vander Haeghen had dankzij die
oude aankoop vooruitzicht op een interessante aanwinst voor zijn archief. In oktober
1885 deed Gachard een voorstel, met ‘un compte rendu par Henri Stercke, bailli du
Vieux-Bourg de Gand du droit de meilleur catel et des droits perçus pour vente et reliefs
de fiefs du 1 janvier au 31 décembre 1586’.356 Nadat de Archiefcommissie een gunstig
advies had uitgebracht, keurde het college de transactie goed (cfr. bijlage VI, p. 220).357

Vervolgens vertrok het fragment naar Brussel en kwam de baljuwrekening in Gent toe
[reeks 414bis, nr. 2]. Het was wel niet meer Gachard die deze ruil afhandelde. De Alge-
meen Rijksarchivaris overleed aan het einde van 1885, na een carrière van meer dan vijf-
tig jaar.

Een ander voorstel tot archiefruil kon de Archiefcommissie niet bekoren. Het
Gentse Rijksarchief bood in 1885 archiefstukken van de Gentse ambachten aan, in ruil
voor 230 notarisprotocollen uit het stadsarchief.358 Deze protocollen vormden een bij-
zonder onderdeel van het archief. Zij waren in het stadhuis neergelegd in uitvoering van
een decreet van keizerin Maria-Theresia, uitgevaardigd op 30 september 1780.359 Van-
der Haeghen nam deze protocollen als reeks 6 op in het oud archief van de stad.360 Hoe-
wel de stukken eigendom waren van de Belgische staat – zo oordeelde het Rijksarchief
toch –, vond de Archiefcommissie niet dat de stukken die het Rijksarchief aanbood in
verhouding stonden tot de waarde van de notarisprotocollen.361 Drie jaar later onder-
scheef ze wel een ander voorstel waar deze stukken in betrokken waren, maar dat was
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enigszins noodgedwongen. De Algemeen Rijksarchivaris liet namelijk weten dat er een
wet in de maak was die de neerlegging van alle oude notarisprotocollen in de Rijks-
archieven verplichtte. Het Rijksarchief speelde daarmee een hoge troef uit. Het verbaast
dan ook niet dat de Archiefcommissie akkoord ging met het aanbod de minuten van de
notarissen te ruilen voor stukken afkomstig van de Gentse hospitaalinstellingen, die een
interessante aanwinst voor het stadsarchief waren.362 Op 18 september 1888 werd de
ruil afgerond (zie bijlage VI, p. 220). Rijksarchief en stadsarchief waren tevreden over de
transactie. Dat blijkt uit het vervolg dat ze er op 31 oktober 1893 aanbreiden, waarbij in
het stadsarchief opgedoken notarisarchief weer tegen stukken over Gentse hospitalen
werd geruild (zie bijlage VI, p. 220-221).

Gelijklopend met de ruil van de notarisprotocollen liep nog een andere kwestie.
Zowel het Rijksarchief als het stadsarchief hadden een onvolledige verzameling van
ambachtsarchieven en archieven van religieuze instellingen. In 1888 had het Rijksarchief
een eerste maal voorgesteld zijn stukken van de ambachten af te staan in ruil voor de
religieuze archieven uit het stadsarchief. De stadsarchivaris verzette zich daartegen, maar
was wel uit op het ambachtsfonds van het Rijksarchief. Algemeen Rijksarchivaris Charles
Piot zou echter niet toestaan dat zij aan het stadsarchief werden gegeven, alvorens het
Rijksarchief de stukken van de religieuze instellingen had gekregen.363 De Archiefcom-
missie stond de stadsarchivaris bij in zijn weigering die stukken af te staan. Ze haalde
verschillende redenen aan:

Les documents religieux qui se trouvent aux archives de la ville ont presque
tous trait aux rapports de l’administration communale avec ces établisse-
ments. Quant aux pièces provenant de couvents, la ville les a achetés à beaux
deniers, alors que l’Etat les laissait vendre publiquement sans les revendi-
quer. Enfin plusieurs inventaires ont été publiés et il est impossible de faire
meme un triage pour voir ce qui devrait appartenir à l’Etat ou à la ville.
Mr Fredericq fait observer qu’il y a lieu de revendiquer d’abord les docu-
ments qui se trouvent à l’évêché et dans les églises.364

De officiële standpunten maakten geen compromis mogelijk. Het lijkt er wel op dat ach-
ter de schermen druk werd gezocht naar een oplossing. Het enige spoor daarvan is welis-
waar een korte aantekening van Vander Haeghen, waarin hij schreef dat Piot hem had
verklaard ‘que lorsque la remise des minutes notariales sera faite par le ville, il aura un
motif pour réclamer l’agrandissement des archives de l’Etat à Gand, du côté de la caserne
de pompiers’.365 Het overdragen van de notarisprotocollen was in 1888 erg vlot verlo-
pen. Had de stadsarchivaris daarmee het Rijksarchief gunstig willen stemmen, in de
hoop zo de ambachtsarchieven los te kunnen weken? Dit is slechts een veronderstelling,
die voor de rest niet gestaafd kan worden. Toch is het opvallend dat de stadsarchivaris
het al in 1890 waagde om nogmaals bij de Algemeen Rijksarchivaris te polsen naar de
ambachtsarchieven:

J’imprime en ce moment un catalogue descriptif général des archives de la
ville et je commencerai prochainement le chapitre des documents de corpora-
tions civils. Comme vous avez à l’Etat une partie de ces pièces j’ai arrivé
toujours à cette conclusion qu’il est extrèmement regrettable qu’on ne puisse
pas les réunir. N’y aurait-il pas moyen de nous donner vos corporations –
ne fût-ci en dépôt – en échange d’autres pièces?366
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Vander Haeghen had zich de moeite kunnen besparen. Piot liet de ambachtsarchieven
nog altijd niet los. Hij verwees nogmaals naar de archieven van de religieuze instellingen
‘qui appartiennent incontestablement à l’Etat. En outre les papiers des corporations des
métiers sont également sa propriété, en vertu d’un avis rendu à ma demande en 1886,
par la comité de législation’.367 Ondanks het veelbelovende begin, bleek het Gentse ‘erf-
goedveld’ niet tot in Brussel te reiken.

Met het Rijksarchief te Gent en zijn medewerkers werden er wel nog steeds goede
contacten onderhouden. In 1895 schonk hulpconservator Robert Schoorman een
omvangrijke hoeveelheid archiefstukken aan het stadsarchief ‘à titre purement person-
nel’, op voorwaarde dat de stad enkele stukken aan het Rijksarchief zou afstaan (cfr.
p. 97 en bijlage VI, p. 221). Omgekeerd schonk Alphonse Bernhard, expeditionair in
het stadsarchief, in 1902 een achttiende-eeuwse telling van de heerlijkheid ‘het hof van
Benninghen’ aan het Rijksarchief te Gent, eveneens uit zijn persoonlijk bezit.368 In 1900
werd rijksarchivaris Alphonse Diegerick ook nog lid van de Archiefcommissie gemaakt.
Met het Algemeen Rijksarchief waren daarentegen sinds 1891 de contacten verbroken.
Dat was immers wat Adolphe Dubois had aangeraden, toen de brief van Piot in de
Archiefcommissie werd besproken.369 Pas in 1955 kwam het uiteindelijk, zoals aange-
haald, tot een akkoord over de ambachtsstukken en de archieven van de religieuze instel-
lingen.
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H O O F D S T U K 3

Een droomhuis. 
Het stadsarchief na 1930

Stadsarchief, bibliotheek, museum en Rijksarchief waren deel van een negentiende-
eeuws Gents ‘erfgoedveld’. Samen beslisten zij in onderling overleg over het lot van het
Gentse stedelijk erfgoed. Hun medewerkers en sympathisanten ontmoetten elkaar in
allerhande commissies, zoals de Archiefcommissie of de Stedelijke Commissie voor
Monumenten en Stadsgezichten. Tijdens dergelijke bijeenkomsten bepaalden ze de
invloedssferen van de verschillende instellingen. De collecties werden hierop afgestemd.
De inhoud ervan kon daardoor een grote mobiliteit krijgen, op zoek naar een geschikte
bewaarplaats. De stedelijke verzameling van munten en medailles werd doorheen de
negentiende en twintigste eeuw bijvoorbeeld in het stadsarchief, het Oudheidkundig
Museum, de stads- en universiteitsbibliotheek en het lokaal van de Stedelijke Commissie
voor Monumenten en Stadsgezichten bewaard.1 Sinds 1967 berust de verzameling weer
in het museum.

Niet elke instelling kon evenveel gewicht in de schaal leggen. De stads- en universi-
teitsbibliotheek werd tussen 1869 en 1911 niet alleen geleid door een ambitieuze en
dynamische hoofdbibliothecaris, maar beschikte ook over een ruime behuizing. Het
Oudheidkundig Museum huisde vanaf 1884 eveneens in een eigen gebouw. Het stads-
archief bleef daarentegen achtergesteld. Vanaf 1891 was zijn (door ontzameling afge-
slankte) collectie dan wel ondergebracht in de Troonzaal, maar dat was een ontoereikend
depot. Bovendien beoefende Victor Vander Haeghen een archivistiek waarvoor Muller,
Feith en Fruin later het standaardwerk zouden schrijven. Dit maakte dat het stadsarchief
– hoewel slechts enigszins – ‘technisch’ correct in elkaar zat, in navolging van het her-
komst- en bestemmingsbeginsel. Gecombineerd met de gedwongen focus op het
modern archief – dat het stadsbestuur essentieel vond voor zijn werking – zorgde dit er
echter ook voor dat het stadsarchief minder dan voorheen tot de verbeelding kon spre-
ken. Prudens Van Duyse had rijkelijk geïllustreerde oude drukken aangekocht, terwijl
Emile De Busscher kon pronken met een prachtige manuscriptenverzameling. Vander
Haeghen had geen van beide meer. Het kwam de uitstraling van het stadsarchief waar-
schijnlijk niet ten goede.

Vander Haeghen treft natuurlijk niet alle schuld. Dat het stadsarchief in de ogen van
het stadsbestuur almaar meer diende voor het beheer van het modern archief, kwam
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reeds ter sprake. Wat stedelijke bestuursdocumenten betrof, werd de rol van het stads-
archief als centrale archiefinstelling bijgevolg nog verder uitgebouwd. In 1893 bracht
Vander Haeghen in de Archiefcommissie een eventuele overbrenging van het archief van
de godshuizen naar het stadsarchief ter sprake. Zijn idee kon op bijval rekenen:

Mr Fredericq est d’avis que les petits dépôts d’archives tels que ceux du
bureau de bienfaisance et des hospices devraient se trouver à l’hôtel de ville
où on est organisé pour conserver et communiquer les documents. De même à
la bibliothèque de l’Université on cherche à réunir les petites bibliothèques
des sociétés particulières.2

Toen deze woorden waren uitgesproken, was het archief nog maar twee jaar onderge-
bracht in de Troonzaal. Het zou nog twintig jaar duren – en er zou nog een verhuizing
voorbij gaan – alvorens het volledig tot uitvoer kwam. Enkel archiefstukken van de
begijnhoven van Gent waren al in 1897 vanuit het archief van de Godshuizen naar het
stadsarchief verhuisd.3

In 1912 werd het oud archief van het Bureel van Weldadigheid ten slotte overge-
bracht naar het stadsarchief, een jaar later gevolgd door dat van de Burgerlijke Godshui-
zen.4 De archivaris droeg ondertussen nieuwe, ambitieuze plannen in zich, die het stads-
archief op de kaart zouden zetten als lokaal historisch centrum. Het vroegtijdig
overlijden van Vander Haeghen zorgde er evenwel voor dat ze niet tot uitvoering kwa-
men. Kanunnik Vanden Gheyn bracht zijn ideeën later wel weer ter sprake:

En effet, Mr V. Vander Haeghen, le regretté archiviste, s’était proposé de
faire de son dépot des archives un vrai centre d’études historiques et archéolo-
giques, se rapportant plus spécialement à l’étude du passé de la ville de
Gand. Assuré de la collaboration des membres de la société d’histoire et de la
commission locale des monuments, il comptait désormais confier aux inves-
tigations de divers groupes de travailleurs, dans chacune des sections de son
dépôt, des séries de documents appropriés à leurs goûts et connaissances,
pour parvenir de la sorte à une exploitation scientifique intensive de notre
riche trésor d’archives. La mort est venue anéantir ces plans du distingué
archiviste.5

De onaangepaste behuizing van het stadsarchief had de verwezenlijking van deze dromen
ongetwijfeld belemmerd. Pas aan het einde van de jaren 1920 kreeg Henri Nowé uitzicht
op een eigen gebouw voor het archief. Een nieuwe wind stak toen op. Het oude stads-
archief werd omgevormd tot een nieuwe ‘Geschied- en oudheidkundige dienst der Stad’.

Nowé blies het wat ingeslapen ‘erfgoedveld’ nieuw leven in. In 1928 werd hij conser-
vator van het stedelijk munten- en penningenkabinet, dat zo weer in de invloedssfeer van
het stadsarchief terecht kwam.6 Het jaar daarop werden ‘673 photographische zichten
der stad’ uit het stadsarchief met de toestemming van het college aan de Stedelijke Com-
missie voor Monumenten en Stadsgezichten overhandigd, om de verzameling van die
commissie te verrijken.7 Tezelfdertijd werd een lijst opgesteld ‘der documenten welke
zich bevinden in het Gentsch Fonds der Boekerij van de Hoogeschool en die van belang
zouden kunnen zijn voor het Archief’.8 Nog enigszins aftastend zocht Nowé zich een
weg. Een jaar later plaatste het stadsbestuur hem aan het hoofd van de ‘Geschied- en
oudheidkundige dienst der Stad’, als opvolger van de op pensioen gestelde ‘conservator
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der Musea en Monumenten der Stad’, Alfons Van Werveke.9 Hierdoor leidde Nowé
twee instellingen die konden beschikken over nieuwe lokalen, waar plaatsgebrek niet lan-
ger aan de orde was. Het Bijlokemuseum – de opvolger van het Oudheidkundig
Museum – was immers nog maar in 1928 opengegaan, terwijl het stadsarchief in 1932
de deuren zou openen in de voormalige Berg van Barmhartigheid in de Abrahamstraat.
De universiteitsbibliotheek daarentegen wachtte op dat moment al dertig jaar op een
nieuw gebouw, zodat ze eindelijk de versleten en slechtgelegen Boudelo-abdij zou kun-
nen verlaten.10 Van haar voordelige negentiende-eeuwse situatie was nog maar weinig te
merken. Daartegenover staat dat het stadsarchief klaarstond om samen met het museum
een hoofdrol op te nemen.

Voor het eerst sinds lang werden binnen het Gentse ‘erfgoedveld’ weer opmerkelijke
ontzamelbeslissingen genomen. Het fonds van familiearchieven in de bibliotheek (cfr.
p. 125) werd bijvoorbeeld afgebouwd. In 1931 kwamen de ‘archieven der families
Pycke de ten Aerde (33 bundels), van Heurne (172 bundels), graven de Murat (34 bun-
dels), Helias d’Huddeghem (23 bundels)’ naar het stadsarchief.11 In 1934, 1935 en
1936 volgden nog gelijkaardige zendingen.12 De grotere behuizing zorgde voor een
nieuwe dynamiek in het stadsarchief. In de negentiende eeuw had Ferdinand Vander
Haeghen veelvuldig gewezen op de mogelijkheden die de Boudelo-abdij bood voor het
realiseren van geschiedkundige en oudheidkundige initiatieven.13 In de twintigste eeuw
was het het stadsarchief in de Berg van Barmhartigheid dat optrad als een dergelijke
verzamelplaats. De Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde haalde in 1932
haar bibliotheek weg uit de universiteitsbibliotheek en bracht ze onder in de Abraham-
straat.14 In 1934 werden twee lokalen in de Berg ingericht om te kunnen dienen als
vergaderzaal en archiefruimte voor de Stedelijke Commissie voor Monumenten en
Stadsgezichten.15 Vijf jaar later bevond zich daar ook de ‘Folkloristische boekerij’, die
aan het Museum van Folklore – eveneens een museum van de Geschied- en oudheid-
kundige dienst – verbonden was.16 De Berg van Barmhartigheid werd het Gentse histo-
risch centrum bij uitstek.

Twee symbolische aanwinsten bezegelden de nieuwe positie van het stadsarchief. In
1934 vroeg het Gentse stadsbestuur aan de universiteitsbibliotheek de historisch-topo-
grafische atlas van de stad weer te geven. Volgens de overeenkomst van 31 december
1890 had de Universiteit deze zonder meer moeten afstaan (cfr. bijlage V, p. 212), maar
dat bleek niet mogelijk. Oorspronkelijk bestond de atlas slechts uit de verzameling van
Pierre-Jacques Goetghebuer, maar de stad en de Universiteit hadden hem verder aange-
vuld. Het was daardoor onduidelijk wie de eigenaar van elk stuk was. Als oplossing werd
voorgesteld alle andere items uit de overeenkomst aan de Universiteit af te staan, als
schadeloosstelling. De lijst uit 1890 kon wel niet helemaal meer dienen:

 Enkele stukken waren al teruggegeven, zoals ‘drie teekeningen van het Belfort,
het plan van Gent in vogelvlucht a° 1534; de schilderijen voorstellende het Prin-
cenhof te Gent en de geboorte van Keizer Karel V’ en ‘de Politie-boeken en de
Kronijk van Justus Billet (n° 61 en 62, hoewel deze laatsten niet tot den atlas
behooren)’.

 ‘Het ware tevens wenschelijk de stukken vermeld onder n° 15 (documents relatifs
aux confréries de St Georges, St Antoine et St Michel) terug te geven aan het
Stadsarchief en wij maken van de gelegenheid gebruik om aan te dringen tot het
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bekomen der andere documenten betrekkelijk de gilden welke in de Bibliotheek
berusten. Deze stukken zouden op gelukkige wijze het reeds in het Archief
bestaande fonds der gilden aanvullen.’

 ‘Integendeel zouden al de documenten aangaande de Hoogeschool, de Biblio-
theek en haar aanhoorigheden, welke als het archief van de Boekerij kunnen
beschouwd worden, niet teruggegeven worden.’17

De beheerder van de Universiteit aanvaardde deze overeenkomst op 14 december 1934.
Samen met de reeksen 99, 532bis en 533bis werd daarop één grote ‘historische-topografi-
sche-iconografische verzameling’ in het stadsarchief gecreëerd.18 De naam ‘Atlas Goetg-
hebuer’ volstond toen al lang niet meer.

In 1955 slaagde Nowé erin een ander symbolisch dossier af te ronden. In 1951 had
hij, bij het beschrijven van het Gentse stadsarchief, al opgetekend:

Les Archives de l’Etat possèdent, elles aussi, bon nombre de documents
concernant les métiers de Gand et pareil partage est courant dans les dépôts
gantois. Les fonds des abbayes, couvents et églises de Gand ont particulière-
ment souffert de ce démembrement, car si l’Etat, le Chapitre de la Cathédrale
et l’Evêché en possèdent les plus gros morceaux, on en trouve aussi d’impor-
tants fragments aux Archives de la ville. […] Pareille anomalie se constate
également pour les grands organismes du comté de Flandre, dont les fonds
sont conservés aux Archives de l’Etat. […] Il est donc incontestable que des
échanges entre dépôts s’imposent, si l’on veut porter remède à une dispersion
nuisible aux chercheurs et qui rend les classements difficiles.19

Dat een archiefruil tussen stads- en Rijksarchief noodzakelijk was, was intussen onver-
mijdelijk geworden. Ook het Rijksarchief deelde die mening. Vanaf 1952 liepen daarom
onderhandelingen over een mogelijke archiefruil.20 De archieven van de Vlaamse cen-
trale instellingen zouden daarbij echter buiten beeld blijven. In 1955 werden uiteindelijk
de ambachtsstukken uit het Rijksarchief te Gent geruild voor de archieven van de kerke-
lijke instellingen uit het stadsarchief.21 Het was werkelijk een bekroning van de opmer-
kelijke bloei die het archief onder Nowé mocht beleven. Dit korte deel vormt daar
slechts een inleiding op. In verder onderzoek krijgt de geschiedenis van het stadsarchief
tijdens de twintigste eeuw hopelijk een plaats.

Noten
1 Apers, ‘Schets eener geschiedenis der universiteitsbibliotheek te Gent’, 82.
2 SAGMA, AR/1041, f° 31v. – 32.
3 SAGMA, AR/502: kopie van brief aan de ‘Commission des Hospices civils’, 17 juni 1897.
4 Jaarverslag van 1912, 6; Jaarverslag van 1913, 8-9; Vandaele, Instellingenstudie en inventaris

van het oude archief van de abdij en het hospitaal van de Bijloke te Gent, 58-61.
5 SAGMA, D/26 VIII (Fris): brief van Vanden Gheyn, 29 januari 1917.
6 De Herdt en Vannieuwenhuyse, Historie op perkament, 35.
7 Jaarverslag van 1929, 4.
8 Jaarverslag van 1929, 2.
9 Jaarverslag van 1930, 1.
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Conclusie

Hoewel de droommetafoor als rode draad door dit onderzoek liep, is het stadsarchief van
Gent zeker geen luchtkasteel. Het is een omvangrijk, zelfs log bouwwerk. Voortdurend
moest de stadsarchivaris proberen dat archief bewoonbaar te maken en toegankelijk te
houden.1 Elke archivaris deed dit op zijn eigen manier, beïnvloed door zijn stadsbestuur,
zijn achtergrond en zijn omgeving. In dit werk kwamen niet zozeer de persoonlijke ach-
tergrond van de archivarissen en de historische cultuur in Gent aan bod. Dit onderzoek
baseerde zich immers voornamelijk op het bronmateriaal voorhanden in het stedelijk
archief van Gent. Het resultaat is een analyse van de uitbouw van het Gentse stadsarchief
en zijn collectie. Er werd onderzocht welke richting elke stadsarchivaris met dat stads-
archief uitwilde, wat uiteindelijk zijn realisaties waren en welke sporen daar tegenwoor-
dig nog van te merken zijn.

De eerste paragrafen behandelden de beperkingen die aan het stadsarchief werden
opgelegd, maar ook welke kansen de instelling kreeg. Welke reglementen golden er? Hoe
was het archief gehuisvest? Kon de archivaris beschikken over veel personeel en midde-
len? En wat deed de Archiefcommissie nu eigenlijk precies? Uit de antwoorden op deze
vragen bleek dat het stadsbestuur veelal niet meer dan minimale inspanningen leverde.
Slechts een actieve en dynamische stadsarchivaris kon, in samenwerking met onder meer
de stadssecretaris, de toestand verbeteren. In de jaren 1890 beleefde het stadsarchief
daardoor een eerste grote moderniseringsgolf. Dertig jaar later greep een tweede periode
van ingrijpende vernieuwingen plaats, die het stadsarchief van Gent vestigden als gezag-
hebbende stedelijke dienst. Het stadsarchief kende op dat moment meer mogelijkheden
dan ooit tevoren. Met de beperkingen die uit deze paragrafen bleken, moest de archivaris
echter steeds rekening houden.

De rest van dit werk toonde hoe elke stadsarchivaris het stadsarchief op een bepaalde
manier vormgaf. Zowel de inwendige structuren als de uitwendige afbakening stonden
open voor verandering. Het onderdeel ‘Archiefbeheer’ lichtte toe hoe de inventarisatie
van het oud archief van de stad verliep. Hoewel dat archief nog tot ver in de negentiende
eeuw zijn oude, achttiende-eeuwse orde had behouden, werden er al vrijwel meteen
enkele delen van afgezonderd. Het ging dan om stukken die bijzonder waren omwille
van het onderwerp dat erin wordt behandeld, of omwille van hun materiële vorm. Het
bekendste voorbeeld daarvan is ongetwijfeld reeks 94, die de ‘stadscharters’ bevat. Deels
gaat deze reeks terug op twee zestiende-eeuwse oorkondenschatten, maar voor een groot
deel gaat het om stukken die in de negentiende eeuw als ‘oorkonde’ werden opzij gezet.
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De inventaris van deze reeks, die gepubliceerd werd tussen 1849 en 1867, bevat verder
nog de verwijzingen naar charters die slechts in afschrift bewaard bleven. Pas aan het
einde van de negentiende eeuw werd ook de rest van het oud archief ontsloten via een
gepubliceerde ‘catalogue méthodique général’. De inhoud van de stukken werd niet
meer ontsloten, slechts de stukken zelf kunnen erin worden teruggevonden. De Inven-
taire des archives de la ville de Gand drukte een stempel op het oud archief die als onuit-
wisbaar wordt beschouwd. De oude orde diende grotendeels plaats te maken voor een
onderwerpsmatige indeling.

In ‘Dromen van archief!’ werd gepeild naar de grenzen van het Gentse stadsarchief.
Welke stukken waren er welkom? Nog altijd ontvangt de instelling overbrengingen van
de stedelijke administratie van Gent. In de negentiende eeuw gebeurde dit echter onge-
controleerd. Het modern archief werd vervolgens op een weinig heilzame manier geor-
dend. Allerlei stukken werden vernietigd, zonder dat er kan worden achterhaald wat er
allemaal verdween. Het stadsarchief had in ieder geval maar een heel onzekere relatie met
die moderne bescheiden. Stukken uit het ancien régime stonden er dan beter voor.
Enkele hiervan werden weliswaar eveneens vernietigd in de negentiende eeuw, maar
geenszins op dezelfde schaal of met dezelfde impact als bij het archief vanaf 1796. Allerlei
voorwerpen en documenten werden trouwens net van de vernietiging gered, door ze op
te nemen in het stedelijk archief. Gedurende de hele bestudeerde periode voerde het
stadsarchief een actieve aanwinstenpolitiek. Het beschikte daarvoor over het nodige bud-
get, maar kon ook regelmatig op schenkingen rekenen. Terwijl archivarissen als Prudens
Van Duyse en Edmond De Busscher een voorkeur hadden voor ‘mooie’ stukken en gre-
tig zestiende-eeuwse drukken of handgeschreven kronieken aankochten, voerde Victor
Vander Haeghen een strakker beleid. Familiearchief was bijvoorbeeld niet welkom in
zijn archief. Wat wel constant bleef, was de ijver die aan de dag werd gelegd om met
name ambachtsarchief in handen te krijgen.

Tot in de jaren 1860 verzamelden verschillende Gentse instellingen, zoals de univer-
siteitsbibliotheek, het Historisch Museum, het stadsarchief en het Rijksarchief te Gent,
eigenlijk allemaal dezelfde stukken. Geleidelijk stemden zij hun collecties op elkaar af.
Dit hield ook in dat er tot ontzameling werd overgegaan. Bepaalde verzamelingen wer-
den afgestaan aan naburige instellingen, omdat ze daar beter op hun plaats leken. Daar-
over werd geoordeeld in fora als de Archiefcommissie of de Stedelijke Commissie voor
Monumenten en Stadsgezichten. Een kleine groep van Gentse erfgoedzorgers kwam
elkaar haast overal tegen. Zij bevonden zich in een soort van stedelijk ‘erfgoedveld’,
waarbinnen stukken een grote mobiliteit konden krijgen. Bibliotheek, museum en stads-
archief waren bovendien stedelijke instellingen, zodat verhuizingen konden gebeuren
zonder eigendomsoverdracht. Alleen wanneer het stadsarchief bepaalde stukken afstond
aan het Rijksarchief, diende werkelijk tot archiefruil overgegaan te worden. Met het
Rijksarchief te Gent verliepen dergelijke transacties vlot, maar met het Algemeen Rijks-
archief in Brussel kon dat stroever gaan. Het ‘erfgoedveld’ verbond blijkbaar vooral
Gentse instellingen.

Dit boek opende met een uitdagende vraag van Laura Millar: ‘Hoe zijn deze archief-
stukken hier terecht gekomen?’ Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat dat niet volstaat
om de negentiende-eeuwse situatie volledig te vatten. In het stadsarchief was meer dan
enkel archief te vinden. Ook objecten, boeken en manuscripten werden er verzameld.
‘Hoe zijn deze ‘dingen’ hier terecht gekomen?’ lijkt dan ook een meer gepaste vraag.
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Zowat elke reeks van het oud archief kon in de negentiende eeuw worden uitgebreid met
aanwinsten. Dat hoeft niet noodzakelijk erg problematisch te zijn. Toch bevinden er zich
nu in het archief banden die door de stadsarchivarissen zelf rond een bepaald onderwerp
werden samengesteld. Stukken werden daarvoor uit hun context gerukt, om dan ver-
smolten te worden tot een nieuw geheel. In het zogenaamd oud archief van de stad kan
men zelfs zonder meer negentiende-eeuwse werkstukken aantreffen. Dat het Gentse
stadsarchief – net zoals zovele andere archieven – eigenlijk een negentiende-eeuwse con-
structie is, dient iedereen die er gebruik van maakt te beseffen. Zelfs als het oplossen van
alle problemen onmogelijk zou zijn, is het wel onontbeerlijk ze te begrijpen.

Tot slot bleek uit dit onderzoek dat het stadsarchief van Gent niet alleen staat. Al in
2004 riep Bart De Keyser op tot een samenwerking tussen bibliotheken, musea en
archieven bij het beheren en ontsluiten van hun collecties.2 Alvast wat de Gentse instel-
lingen betreft, zou dat niet alleen een uitvoering zijn van het hedendaagse intregrale erf-
goeddenken, maar ook een historisch gegroeide praktijk. Samen vertellen de in Gent ver-
spreide collecties immers een groot geschiedverhaal. Wie welk deel daarvan dient te
vertellen, is een voortdurende evenwichtsoefening sinds 1860. Dit is geen proces van
‘kwijtspelen’, zoals de oude literatuur over het Gentse stadsarchief schrijft, maar wel een
van verrijken. Ook dat gedeeld verleden mag niet worden vergeten. Dat is alvast een
droom die niet mag eindigen.

Noten
1 Cfr. Van Havere, ‘In Tempels onzer Vaderlandsche Geschiedenis’, 192-194.
2 B. De Keyser, In de zon én in de schaduw. Gemeentearchieven in het Vlaamse erfgoedbeleid

(Archiefkunde. Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek- & archiefgids. 7), Berchem,
2004, 90, 101 en 108.
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Bijlage I. Het stadsarchief in 1833

A Messieurs les Bourguemaitre et Echevins de la ville de Gand.

Messieurs,

Nous prenons la liberté de vous rappeler que nous avons eu l’honneur de vous adresser il
y a quelques mois, une demande tendante à obtenir un cabinet d’études.

Vous avez pu vous convaincre par vous mêmes, Messieurs, de l’inconvenance du lieu, où
nous devons nous tenir habituellement. Aujourd’hui qu’on s’est assuré, par les
recherches les plus minitieuses dans tous les recoins des anciens greffes et autres emplace-
ments de l’hôtel de ville, où des chartes auraient pu se trouver, qu’on a réuni tout ce qui
a survécu à l’abandon et à la negligence, où on a laissé nos chartriers, pendant plusieurs
siècles, il devient urgent que vous vouliez bien prendre l’égard à notre demande. Jusqu’ici
nous avons bien pu prendre note, là où nous nous trouvions, de la date et superficielle-
ment du contenu de tous les documents que nous découvrions: mais arrivés à ce point
l’occupation de l’archiviste devient un ouvrage sérieux de cabinet. Ce n’est que dans le
silence et le recueillement qu’il peut parvenir à donner une analyse claire et succin[c]te
d’un document historique, pour l’inventorier, et vous savez assez Messieurs, combien il
est difficile à renfermer exactement beaucoup de choses, en peu de mots.

Le couloir, le passage public où l’archiviste a du se tenir jusqu’à ce jour, ne peut donc
plus lui convenir. Nous disons passage public, l’expression est exacte, car cet endroit
forme l’antichambre ou le parterre pour le bureau des Prudhommes: mainte fois cin-
quante à soixante personnes s’y trouvent entassées. Et chaque séance (qui ont lieu quatre
fois par semaine) nous devons nous sauver avec nos papiers, si nous ne voulons pas courir
risque d’en voir disparaitre et à combien d’autres dèsagrements et dangers, le passage et
repassage d’ouvriers de toute espèce, près d’une salle d’archives ne donne-t-elle pas lieu!

D’ailleurs, Messieurs, comme vous le savez, les archives sont publiques, elles sont
ouvertes aux investigations de toutes les personnes. Si quelqu’un veut prendre une copie,
calquer ou seulement consulter un vieux titre, il n’y a pas d’endroit convenable ou décent
pour le placer, voire de chaise ou de table! Alors, malgré nous, nous sommes forcés de
tolérer qu’on emporte des documents, que l’on expose à être perdus ou détériorés, et à
cet égard, Messieurs, nous aurons l’honneur de vous proposer ultérieurement des
mésures, qui sans empecher les recherches scientifiques, mettront du moins les chartes à
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l’abri d’une perte irréparable; maintenant, faute d’emplacement, nous n’avons pas
d’objections à faire aux personnes, qui demandent à en emporter.

Une autre raison, qui vient à l’appui de notre demande est celle ci: Les archives
contiennent divers objets très curieux, soit par leur antiquité, soit par ce qu’ils répré-
sentent, qui devraient être exposés aux régards, et qui maintenant restent dans des car-
tons. Tel est le dessin, si important, du 12e siecle du beffroi, monument de notre affran-
chissement communal; tels encore ceux du 15e siècle, représentant l’hôtel de ville de
Gand, et plusieurs autres plans de cette ville, qui par leur grandeur ne savent où être
placés. En outre plusieurs riches cartulaires, connus sous le nom de livres blanc, noir,
jaune, rouge, differents registres de nos anciennes corporations, que l’on vient consulter
journellement, veulent être placés dans des armoires, dans le cabinet de l’archiviste.

Voilà les motifs principaux, Messieurs, qui nous ont engagé à vous demander un cabinet:
la nature de nos occupations le demandent, la surêté et la conservation des objets confiés
à notre garde et à nos soins nous semblent l’exiger. Nous ne sollicitons, que ce qui est
accordé au plus mince emploié de l’hôtel de ville, et nous le disons, sans crainte d’être
démentis, que la salle où se tiennent les messagers, vaut mieux que le reduit où nous
devons travailler. Ce n’est point du luxe que nous voudrions, Messieurs, c’est le simple
nécessaire, une modeste salle et quelques meubles, où nous puissions réçévoir convena-
blement un étranger, et lui donner de quoi s’asséoir.

Vous vous rappellerez encore, Messieurs, que nous vous avons sollicité, il y a près d’un
an, pour un jeune homme, que nous avons été obligé de prendre aux archives pour aide,
une légère rétribution annuelle, que vous nous aviez promis, que dans le courant de
l’année, vous auriez songé à lui. C’est donc avec confiance que nous vous rappellons
votre promesse, Messieurs, et que nous espérons que vous voudrez bien le récompenser
en proportion des services qu’il rend.

Veuillez agréer, l’expression de notre plus haute consideration avec laquelle nous avons
l’honneur d’être,

Messieurs,

Vostres humbles serviteurs

[Charles Parmentier] [Auguste Van Lokeren]

Gand 13. juillet 1833.*

* SAGMA, AR/473: brief van Parmentier en Van Lokeren, 13 juli 1833.
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Bijlage II. Uitgaven door het stadsarchief

Vanaf 1834 kreeg de stadsarchivaris in de stedelijke begroting 300 frank ter beschikking.
Tot in 1870 werd deze toelage enkele keren verhoogd, maar diende het stadsarchief er
haast wel zijn volledige werking mee te bekostigen. Dit veranderde in 1871. Niet alleen
mochten ook anderen sindsdien van het geld gebruik maken, van het stadsarchief werd

Grafiek I: Omvang en gebruik van de archieftoelage (in absolute cijfers)

Grafiek II: Uitgaven door het stadsarchief (procentueel)
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verwacht er enkel nog archiveringsmateriaal en bibliotheekboeken mee aan te kopen.
Kosten zoals het drukken van archieftoegangen of het plaatsen van nieuwe archiefkasten
hoefden niet meer met deze begrotingspost te worden betaald. Deze evolutie zorgde er
uiteindelijk voor dat in 1900 slechts 20 frank werd uitgegeven door het archief, voor het
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent.
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Bijlage III. Aankopen op veilingen

Onderstaande lijst geeft alle stukken weer die het stadsarchief tussen 1833 en 1920 aan-
kocht op veilingen. Hoewel hiervoor allerhande bronnen werden aangesproken, is dit
overzicht ongetwijfeld geenszins volledig.1 Waar mogelijk wordt naar de veilingcatalogus
verwezen, met het catalogusnummer van de aangekochte stukken, en de huidige vind-
plaats aangegeven.2

1833, 21 januari e.v. Veiling François Hye-Schoutheer3

 46. ‘Plusieurs pièces, fort intéressantes pour l’histoire, ayant rapport aux cham-
bres de rhétorique de Gand’ [reeks 2003]

 64. ‘La fondation du couvent de N.D. du Mont Carmel des Carmelites déchaus-
sées en la ville de Gand en 1622, avec la description de leur entrée extraite et
copiée par Mr Hye d’un manuscrit appartenant à Mr Gobert’ [reeks XXX]

 82. ‘Un registre contenant principalement des sentences civiles de la chambre du
conseil en Flandre, des années 1348 à 1500’ [reeks 5, nr. 1]

1833. Onbekende veiling4

 Inventaris van de ‘47 registers’ die secretaris F. Van Hulle in 1694 opstelde [reeks
97]

Grafiek III: Aantal veilingen waarop het stadsarchief aanwezig was, per decennium 
(1830-1920)
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1834, 28 oktober e.v. Veiling vicaris Maximilien Macaire De Meulenaere5

 ‘Een aental registers van ’t huysgeld, voortskomende van den ontfanger De Meu-
lenaere’, 42,75 frank [reeks 1531]

1834, 10 november e.v. Veiling Jacques Rottier6

 ‘2323. Triumphalis introitus S[erenissimi] P[rincipis] Ferdinandi Hisp[aniarum]
inf[antis] in Flandriae metrop[olim] Gandavam, auctore G. Becano, S.J. [Antver-
piae], 1636. grand in-folio. vél[in], Bel exemplaire, bien conservé. Avec les 42 plan-
ches, bonnes épreuves’, 5,5 frank7

 ‘1106. Corn. Kiliani, Etymologicum teutonicae linguae, sive dictionarium teuto-
nico-latinum; curante G. Hasselto. Traj[ecti]-Batav[orum], 1777. grand in-4.
cart[onné]. non rogné’, 12 frank

1837. Onbekende veiling8

 Reeks 94, nr. 568

1838, 3-4 december. Veiling Charles Parmentier en ‘Mr B***’9

 ‘32. Tractaet over het gebruyk van ’t leenrecht in Vlaenderen’, 1,25 frank
 ‘42. Minuten van de acten van den notaris de Sadeleere tot Gend, van den begin-

nen van 1700’, 2 frank10

 ‘74. Vorme ende concept omme te stellene in ghescrifte de coustumen generale
van landen en graefschepe van Vlaenderen Flamingant. Ecriture du XVIe siècle’,
1,25 frank

 ‘91. Eclaircissement sur la manière dont les villes de Gand et Bruges sont retom-
bées au pouvoir des Français au mois de juillet 1708’, 3,5 frank

 ‘92. Van de privilegien ende oude keuren der stadt Ghendt, ende wie de selve
gegeven hebben’, 11,5 frank

 ‘104. Circula[i]re de Charles V au procureur-général du Conseil de Flandre, lui
enjoignant de mettre à exécution que le magistrat de Gand et les Cresers aient à
se rendre envers lui pour faire réparation honorable suivant la sentence prononcée
contre eux, suivi du réquisitoire dudit procureur, l’inventaire des privil[è]ges de la
ville confisqués et autres pièces y relatives. in-fol[io]. Reglement daer toe betrek-
kelyk’, 7,5 frank

 ‘105. Privilegie van der Oudenborch te Gent. September 1268’, 1 frank
 ‘106. Ordonnantie raekende de wet ende jurisdictie van sinte Baefs, vernieuwd

door Viglius Van Zuichem, den 24 February 1574. in-folio. N’a jamais été
imprimé’, 4 frank

 ‘111. Index des lettres les plus remarquables écrites au magistrat de Gand com-
mençant par Charles, roi de France, de 1486 et suivantes, et autres princes. 29
pages. in-fol[io]’, 1 frank

 ‘116. Rekeninghe van de maeltydt van het gulde van St. Jooris te Gent, dach xxiii
April 1620’, 2,25 frank [reeks 155]

 ‘117. Rekeninghe van de maeltydt van den gaydach. 23 Augusty 1620’, 2,5 frank
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 ‘118. Resolutien van schepenen, collatie en neeringhe der Huydevetters der stad
Gend, mitsgaders vertooninge aen Albert en Isabelle op het belasten der huyden
en schorssen. 1620’, 1 frank [reeks 192]

 ‘120. Eed gouverneurs van de gemeene armen. – Id[em] clerken van vinderen. –
Id[em] erfscheerders. – Id[em] dienaers van de stede en vele anderen.’ en ‘121.
Reglement Wevers geoctroyeert van Karel den V, 22 Mey 1546’, 1 frank

 ‘122. Stuks raekende de Vrye en Onvrye Schippers van Gent’, 2,5 frank [reeks
180 en 1801]

 ‘126. Resolutie van ’t leth van der poorterye op de articlen van der reconciliatie
der stad Gend 11 September 1584. Benevens de voorgestelde articlen van den
prins van Parma, en andere stuks op het zelve voorwerp’, 1,5 frank [reeks 94, nr.
1410 (?)]

 ‘140. Confirmatio imperatoria statutorum, etc., suae abatiae camquam prepositi
Sti. Bavonis 26 Januarii 1562 (Le contenu est en français.) in-folio’, 1 frank

1839, 21 oktober – 9 november. Veiling Pierre Philippe Constant Lammens11

 ‘56. Expeditie authentique, vonnis van den Rade van Mechelen van 25
[decem]ber 1598, rakende de privilegien en vrijdommen van impositien ten
behoeve van ’t klooster der Predikheeren te Gent, in f[oli]o velin’, 1,5 frank
[reeks VI]

 ‘111. Cartulaire in folio sur velin du XIVe siècle (vers 1392) de 49 feuillets, con-
tenant: Privilegien van de 4 ambachten, van 1242 – Brief van Marguerite op de
brandstichtingen van 1270 – Lijst der pelgrimagien – Ordonnantie van Philippus
den Schoonen op het Magistraet van Gent, afschaffende de 39, van 1307 – De
Groote Keure van Gent door Guy de Dampierre, etc. Ensemble 38 pièces de pri-
vilèges ayant rapport à la ville’, 65 frank [reeks 93bis, nr. 6]

 ‘120. Loix et coutumes de la Flandre – Copie des tonlieux de Baudouin de 1199
– Charte de la reine Mathilde et un grand nombre d’autres chartes et privilèges de
Flandre des 12e et 13e siècles in 4° – Manuscrit du 14e siècle’, 95 frank [reeks
93bis, nr. 8]

 ‘122. Chronycke der stede van Ghent en Vlaenderen [etcetera] beschreven door
Juste Billet, Anno D[omi]ni 1664 – 2 vol[umes] in f[oli]o veau – Cette chroni-
que est de 1400 à 1568’, 75 frank

1840, 8-12 september. Veiling Jean-Baptiste Godefroid Delbecq12

 22. ‘Register van Criminele Sententien, voornamentlyk van schepenen van de
Keure te Gent 1687 tot 1763, handschrift in folio’, 5,5 frank [reeks 95bis, nr. 15]

 23. ‘Sententien libellé, loopende van 1600 tot 1695, h[and]s[chrift] in f[olio]
met index’, 15 frank [reeks 95bis, nr. 14]

 95. ‘Register ende resolutie boek van de Vrye Schoolmeesters ende Meesterssen
der stad Gent, 1705 à 1780. H[and]s[chrift] f[oli]o’, 4 frank [reeks 2005]

 99. ‘Ordonnantien, statuten [en] reglementen van de neirynge der Cuypers, 1499
à 1592. (h[and]s[chrift] op parkement)’, 30 frank [reeks 171]
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1841. Veiling Van de Perre13

 ‘Divers objets’, 36 frank

1843, 10 april. Veiling bij Ferdinand Verhulst14

 11. ‘Rekening en ontfang Jans Joghers van Moerbeke, van de Watergravien sint
dat hij achterst rekende te Gent 1373. Rouleau en parchemin’, 2,75 frank [reeks
92bis, nr. 9]

 82. ‘Lettre de Jeanne de Luxembourg au comte de Ligny son frère écrite de sa
main au couvent de Ste Agnès à Gand, très bel autographe sur papier’, 1,75 frank
[reeks 2ter (?)]

 101. ‘Despens faits par le bailli de Gand, à cause des exécutions criminelles et
autres pour l’entretenement de la justice pour l’Empereur, commencant le jour
de Noël 1542 (rouleau en parch[emin])’, 5,5 frank

 102. ‘Idem pour l’année 1546’, 6,75 frank
 107. ‘Copie contemporaine d’une lettre du magistrat de Gand, signée Hembyze

1584’, 1 frank
 108. ‘Extrait du registre de St George à Gand 1612. Sur parch[emin]’, 0,5 frank

[reeks 155]

1843, 31 juli – 8 augustus. Veiling graaf d’Hane de Steenhuyse en de Leeuwerghem15

 ‘146. Curieuse anotacien deser stede van Ghendt angaende ofte dynckweerdighe
gheschiedenissen binnen der seluen gheschiedt, ofte ten minsten in dese onse
provintye van Vlaenderen, door my Justo Billet, allenskens verghaert in de lecture
van diuersche boecken, door goede autheurs ghemaect, begonst in den teghen-
woordighen jaere ons heeren 1660. in-4. vél[in]’, 14,3 frank

 ‘147. De cleene ofte corte cronycke van d’h[ee]r Justo Billiet, begrypende in
forme van eenen register, tafel ofte inuentaris, subcintelick de materie van syn
groote cronycken van saecken principalick gheschiet binnen de stadt van Ghendt,
beghinnende vant jaer ons Heeren I, tot den jaere 1564 in twee volumen, waer
naer noch dry ander sullen volghen, eyndende met den jaere 1666. 6 vol[umes]
in-4. vél[in]. Manque le 5e volume’, 48,5 frank

 ‘149. Den polytye boeck waer inne staen, alle de memoryen ende besoignen die
daeghelicx ons polity meesters syn voorghevallen, op dach ende date, volgens
dorders, en last van mynheeren schepenen van den Keure, an de welcke wy altyd,
prompt ende ghetrauw rapport hebben ghedaen, naer behooren; ende volgens
d’obligatye van onse functye ende eedt, beginnende den 22 augusto int jaer ons
Heeren 1658-1666. Onderhauden door my Justo Billet. 11 vol[umes] in-fol[io].
vél[in]. Manque vol[ume] 5’, 110 frank

 ‘156. Tableau de la population de la ville de Gand dans l’année 1786. in-fol[io].
demi rel[iure]. Bonne écriture. A la fin se trouve la nomenclature de tous les
métiers (Neeringen), la date de leur institution et confirmation, le resumé de leurs
privilèges, etc.’, 7,7 frank [reeks 122, nr. 84]
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1843, 9 augustus e.v. Veiling Jean-Baptiste Godefroid Delbecq16

 10. ‘Sommaire de ce qui est venu au profit de l’empereur Charles V, du chef de
confiscation à cause des troubles avenues en Flandres en 1540, et des dépenses
faites pour l’érection du château de Gand. in folio’, 11 frank [reeks 94bis, nr. 1]

 16. ‘Handboek van het gulde van den H. Gregorio, onderhouden by de School-
meesters en Schoolmeesterssen van 1633 tot 1705. Behelzende verscheide beslui-
ten, enz.’, 6,6 frank [reeks 2005]

1847, 12 juli e.v. Veiling Pierre-Joseph Versturme-Roegiers17

 518. ‘Notitieboek dienende tot het annoteren van de namen [ende] toenamen
der Vrymeesters, Scheppers der stad Gent, begonst den 29 Dec[ember] 1540-
1779. In parkemyn’, 66 frank [reeks 191]

1853, 5 april. Veiling Ambroise Penneman18

 ‘Cartulaire Penneman’ [reeks 93bis, nr. 4]

1854, 13-15 maart. Veiling Jean-Jacques De Mulder19

 1215. ‘Sanderus. Rerum Gandavensium, avec des notes m[anu]s[crite]s du curé
Roothaels’, 35 frank

1855. Veiling bij Charles Duquesne20

 ‘Charte du 1r mai 1292, par la quelle les échevins de Gand empruntent de diffe-
rents “marchands et compagnons de la Seine” 1570 [livres], pour être employées
en faveur de la ville’, 15 frank [reeks 94, Supplément]

1858, 19-28 april. Veiling François Xavier Borluut de Noortdonck21

 5479. ‘Verzameling der rymwerken van J. Hye [en] J. Lambrechts van Gent. –
Ce m[anu]s[crit] in 4° sur papier, de la première moitié du 18e siècle, contient un
grand nombre des pièces qui se rattachent à l’histoire littéraire et politique de la
ville de Gand’, 58,5 frank

 ‘Differentes pièces manuscrites concernant les échevins de Gand etc. – formant le
N° 3838 et autres de la vente de Mr. Borluut de Noortdonck’, 4,8 frank
Nummer 3838 is ‘Liste des évêques, des grands baillis de Gand et des présidents
du Conseil de Flandre. in-fol[io]. M[anu]s[crit] de 4 f[olios]’.

1858, 29-31 juli. Veiling J. van der Gracht d’Eeghem22

 642. ‘Ferr. Locri. Chronicon Belgium, ab anno 258-1600. Arras 1616 in 4°
rel[ié]’, 7 frank

 661. ‘Aitsingerus. De Leone Belgico ejusque historica ac typograhica descriptio,
ab anno 1559-1605. In 4° – meilleure édit[ion]. Très bel exempl[aire]’, 40 frank
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 711. ‘Observations historiques sur les discussions respectives qui divisent les tros
états des deux Flandres scavoir la Flandre autrichienne et la Flandre gallicane.
1763 in 8° rare’, 3,5 frank

 713. ‘Delpierre et Priem. Précis analytique des documents que renferme le dépôt
des archives de la Flandre occidentale. – Bruges 1840-1849. 9 vol[umes] in 8°’,
21,25 frank

 716. ‘Gerard. Histoire des anciennes seigneuries de Leeuwerghem et d’Elene. –
Gand 1853. petit in f[oli]o – avec plans et portr[aits] (non dans le commerce)’, 15
frank

 719. ‘Kronyk der stad Ghendt. Traite des privileges et coutumes particuliers de la
ville de Gand, avec une chronique allant de l’année 1372 à 1578. A la suite se
trouve, d’une écriture plus récente: discours des troubles advenus en la ville de
Gand en l’an 1539. M[anu]s[crit] in f[oli]o, rel[iure] en veau’, 58,5 frank

1860, 24-27 juli. Veiling Jean baron de Pelichy-van Huerne23

 ‘1186. Magistraten en jaerboeken van Ghendt tot 1650. 3 vol[umes] in-4° copie’,
100 frank [reeks 101, nr. 4]

 ‘1188. Ghentsche geschiedenissen van 1525 tot 1561. in-4°, copie’, 22 frank
 ‘1210. Stadt’s impositie van Ghendt, 1648, in-folio’, 3,5 frank
 1219-1226, 210 frank

• ‘1219. Wetten en costumen van Ghendt, in-folio. – Dans ce même vol[ume]
viennent les annales et les copies d’actes relatifs à Guy de Flandres, il com-
mence par la sentence contre les Brugeois en sept[embre] 1287 et finit par la
lettre de Philippe, roi de France, touchant la création de la loi de la ville de
Gand en novembre 1301’

• ‘1220. Un volume annales, copies d’actes de 1305 à 1321. Robert de
Béthune’

• ‘1221. Un vol[ume] annales et copie d’actes de 1348 à 1383, Louis de Male’
• ‘1222. Id[em] “ “ 1384 à 1413, Philippe et 

Marg[uerite]’
• ‘1223. Id[em] “ “ 1405 à 1419, Jean sans Peur’
• ‘1224. Id[em] “ “ 1420 à 1467, Philippe de 

Bourg[ogne]’
• ‘1225. Id[em] “ “ 1485 à 1505’
• ‘1226. Id[em] “ “ 1470 à 1494, Marie et Maxi-

milien, 3 vol[umes] in folio’
(Ces 10 vol[umes] in-folios, reliés en plein veau, doré sur plat, ont été écrits par les
ordres de Mr Van Boonem, bourgmestre de Bruges et achetés par J. Van Huerne).

 ‘1248. Vlaenderen onder Carolus den Stouten, in-fol[io]. même provenance’, 8
frank

 ‘1259. Vlaenderen onder Jan zonder Vrees, in-folio, même provenance’, 13 frank
 ‘1262. Dit vervolghende es dat te Ghendt gheseit en gebeurt es int jaer 1522

ende achtervolghende tot 1560, in-folio’, 14 frank
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1863, 28-30 december. Veiling Richard-Jean Raepsaet24

 ‘756. Edm. Van der Straeten. Recherches sur les communautés religieuses et les
institutions de bienfaisance établies à Audenarde, depuis le XIIe jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Audenarde 1858. vol[ume] in-8. Tiré à 40 exemplaires’, 5,5 frank

 ‘901. Paquot. Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces
des Pays-Bas. Louvain 1770. 18 vol[umes] in-8. bas[ane] rac[inée]. Piqures’, 18
frank

 ‘928. Le Catholique des Pays-Bas et le Journal des Flandres, depuis janvier 1827
à fin décembre 1837. 22 vol[umes] in-fol[io]. dem[i] rel[iure]’, 60 frank

1865, 9-11 maart. Veiling bij Ferdinand Verhulst25

 756. ‘Recueil manuscrit de tous les documents du procès entre la ville et l’évèque
de Gand, au sujet de leur juridiction respective sur le quartier dit den ham. 1697
à 1768 (un vol[ume] in f[oli]o rel[ié])’, 44 frank [reeks LXIII]

1865, 3-13 april. Veiling Jean Chedeau26

 620. ‘Théatre de tous les peuples de la terre, avec leurs habits et ornemens divers,
tant anciens que modernes, délégemment dépeints au naturel par Luc Dheere,
peintre et sculpteur gantois, in f[oli]o. Recueil de 195 dessins en couleur’, 685
frank

1866, 15-16 februari. Veiling bij boekhandel Van Trigt27

 ‘50. Liasse de lettres de 1647-1648, sur les évènements de l’époque, adressées de
Gand par A. Guyart au baron d’Auweghem, capitaine des cuirassiers (12 lettres)’,
3 frank

 ‘63. 30 lettres du comte Fred. D’Harrach ex-gouverneur des P[ays-]B[as] au gou-
verneur de Gand le baron de Kieseghem’, 3 frank

 ‘81. Volume m[anu]s[crit] intitulé: 2e boeck Ghendt. Varia curieux, rel[ié] in
f[oli]o – volume d’environ 1100 pages’, 6 frank [reeks 95bis, nr. 7]

 ‘161-162. Librarium rerum Gandavensium. – 2 gros vol[umes] in f[oli]o de 1200
p[ages] environ. rel[iés] (cartulaires d’actes transcrits, depuis le XIIIe siècle)’, 48
frank [reeks 95bis, nr. 10-11]

 ‘165. Six pièces du XVIIe siècle, concernant la ville de Gand’, 3 frank
 ‘166. Decreten ende rescriptien. Gr[os] vol[ume] in f[oli]o rel[ié] (Recueil

important de lettres, avis, décrets etc. adressés aux échevins de Gand)’, 9 frank
[reeks 95bis, nr. 6]

 ‘169. Advisen voor schepenen van der Keure. 4 gros vol[umes] in f[oli]o rel[ié]
(matière civile et criminelle)’, 14 frank [reeks 95bis, nr. 1-4]

 ‘170. Advisen voor schepenen van Ghedeele, gros vol[ume] in f[oli]o rel[ié] (senten-
ces et décisions)’, 5 frank [reeks 95bis, nr. 5]

 ‘174. Oude en nieuwe politieke regierynghe der stede van Ghendt. Vol[ume] in
f[oli]o rel[iure] en parch[emin] (C’est un recueil de commentaires sur l’ordon-
nance rendue par Charles V le 30 avril 1540, au sujet de l’administration politi-
que et financière de la ville de Gand)’, 2 frank [reeks 95bis, nr. 13]
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 ‘175. Farde contenant quatre états de présents de vin faits par la ville de Gand en
1592-93, 1596-97, 1606-07 et 1646-47 (originaux)’, 12 frank [reeks 403bis]

 ‘176-178. Trois comptes de haut bailliage de Gand, de 1626-28, 1672-73 et
1741-43 (originaux)’, 3,5 frank [reeks 414, nr. 3-5]

1866, 26 februari e.v. Veiling kanunnik Charles-Louis Carton28

 ‘1035. Ant. Sanderi elogia cardinalium sanctitate, doctrina et armis illustrium.
Lovanii, 1626. in-4. vél[in]’, 2,75 frank

 ‘1080. Disquisitio historica de origine Beghinarum et Beghinagiorum Belgii. Leo-
dii, 1629. in-12. v[eau] jasp[é]. Piqué’, 3,5 frank

 ‘1081. Regel der begynen van Mechelen. pet[it] in-8. v[eau] br[un]. Manuscrit’,
1,5 frank

 ‘1082. Quatre brochures sur l’institut des Béguines et sur son rétablissement en
Belgique et en France. in-8. br[oché]’, 3,25 frank

 ‘1285. Chronologie septenaire de l’histoire de la paix entre les roys de France et
d’Espagne, 1598-1604 (par Cayet). Paris, 1605. 1 vol[ume] – Mercure français,
ou suite de l’histoire de la paix. Paris, 1611 et suiv[ant]. 31 vol[umes] parmi
lesquels quelques doubles, t[ome] 21 manq[ue]. ens[emble] 32 vol[umes].
vél[in]’, 34 frank

 ‘1326. Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant. Anvers, 1792.
in-8. v[eau] jasp[é]’, 2 frank

 ‘1335. La Belgique monumentale. Brux[elles], 1844, 2 vol[umes] gr[os] in-8.
fig[ures]. cart[onné]’, 13 frank

 ‘1374. Schayes, Mémoire sur les documens du moyen-âge, relatifs à la Belgique.
in-4. br[oché]’, 2,5 frank

 ‘1422. Fr. Sweertii rerum Belgicarum annales, cronici et historici. Fran-
cof[urtum], 1620. 2 t[omes] en 1 v[olume] in-fol[io]. v[eau] ant[ique] gaufr[é].
Légèrement piqué’, 1,5 frank

 ‘1638. Relation de l’inauguration de Charles VI, comme comte de Flandre.
Gand, 1719. gr[os] in-fol[io]. fig[ures]. v[eau] br[un]. Aux armes d’Autriche’, 2
frank

 ‘1641. Considérations sur le danger eminent où l’on scroit si les Pays-Bas
autrichiens tomboient entre les mains de la France. Amst[erdam], 1738. in-12.
cart[onné] – Liste van de rechten van incomen ende uytgaen, van den 21 decem-
ber 1680. Brussel, 1720. in-4. v[eau]. Interfolié de papier blanc, avec notes
m[anu]s[cri]tes’ en ‘1642. Pompe funèbre de l’empereur Charles VI, contenant
un détail exact des cérémonies célébrées dans la collégiale de SS. Michel et
Gudule, les 3 et 4 janvier 1741. Brux[elles], (1741). in-4. cart[onné]. dos de
vél[in]. Orné d’une grande planche gravée par Pilsen’, 2,25 frank

 ‘1647. Estat ou tariff des droits d’entrée et sortie sur les marchandises, manufac-
tures, etc. du 21 décembre 1680. Brux[elles], Fricx, 1754. – Ordonnance et liste
du grand tonlieu de Brabant. Brux[elles]. rel[iés] ens[emble] en 1 vol[ume] in-4.
v[eau] br[un]. Interfolié de papier blanc avec notes manuscrites. – Convention entre
l’impératrice et le roi très-chrétien. Brux[elles], 1769. in-4. br[oché]’ en ‘1648.
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Annales des Pays-Bas autrichiens depuis la mort de Marie-Thérèse jusqu’au 19
janvier 1782. in-4. br[oché]. 49 f[olios]. Ecriture moderne’, 1,75 frank

 ‘1761. Recueil des antiquités de Flandre. in-fol[io]. v[eau] fauv[e]. fil[ets].
dent[elle]’, 11 frank

 ‘1785. Chronique de Flandre depuis Liederic de Buc jusqu’à Thierry d’Alsace.
in-fol[io]’, 2,5 frank

 ‘1786. Cronicque van de graven van Vlaenderen int cort. in-4. cart[onné]’, 8
frank

 ‘1789. Genealogiae et orgines saltuariorum comitumque Flandriae, addita brevi
vitae cuiusq[ue] enarratione, Cornelius Martinius Zelandus ex verissimis chrono-
graphis et annalium scriptoribus collegit. in-4. cart[onné]’ en ‘1790. Genealogie
van alle de graven ende gravinnen van Vlaenderen ende hunne dessendenten,
mitsgaders de praeëminentien ende privilegien van den lande van den vryen, opg-
hestelt ende vergadert by d’heer ende meester Adr. Bultinck, greffier van de
camer s’lands van den Vryen. 1604. in-fol[io]. v[eau] br[un]’, 36 frank

 ‘1793. (J. Van Dixmude), Dit die cronike ende generale logye van den prinse
ende forestiers ende graven van den forste van Buc dat heeft Vlaenderen lant.
(1430). in-4. dem[i] rel[iure]’, 11 frank

 ‘1912. Fondatio domini de Vinderhoute super XIII scolaribus perpetuo tenendis
in domo divi Jeronymi gandensis. 1419. 17 f[olios] sur parch[emin], et deux
autres documents sur parchemin de 1542 et 1546, relatifs au couvent des Jérony-
mites à Gand’, 9 frank

 ‘1913. Sept pièces sur parchemin et sur papier, du 15e, 16e, 17e siècle, relatives à
la ville de Gand’, 3,5 frank

 ‘1914. Cort verhael van de fondatie, beginsel ende voortganck van het clooster
van de derde orden van St François, voortits in de stede van Eecloo-West,
ghenaemt van Maria ten Doorne, ende nu teghenwoordich op St Pieters neffens
Ghendt. in-fol[io]. cart[onné]. 20 f[olios]’, 8,5 frank

 ‘1917. Applicat omme d’eerw[aerdighe] vrauwe abdesse van Nieuwenbossche,
jeghens den Prelaet van St Pieters neffens Ghend, (nopens de thienden van Bou-
chaute) 1653. in-fol[io]. cart[onné]. Avec deux cartes des poldres de Bouchaute.
Mémoire historique très-intéressant.’, 6,5 frank

 ‘1928. Konst-lievende mengelingen uitgegeven door de koninglyke akademie van
teeken-, schilder- en bouwkunden te Gent. Gend. in-8. br[oché]’ en ‘1929. Col-
lection de mandements, lettres pastorales, etc. de Messeigneurs de Fallot de Beau-
mont et de Broglie, évêques de Gand, et autres pièces concernant les évènements
qui suivirent la retraite de ce dernier. En deux portefeuilles in-4. Collection très-
intéressante.’, 4 frank

 ‘2281. Recueil de pièces relatives à l’hôpital de St. Jean à Bruges. in-4.
cart[onné]’, 2,75 frank [Vreemde Steden]

 ‘2570. De Vlaminck, Jaerboeken der kamer van rhetorika het Roosjen, te Thielt.
Gent, 1862. in-8. fig[ures]. br[oché]’, 2 frank

 ‘2634. Leffinghe. Register ofte handtboeck van de redenrycke gilde der Jesusten
ofte der Fonteyne van Gent, gefrequenteert ter kamer ten princelycken tytel binne
de prochie van Leffinghe, ende begont in ’t jaer ons Heeren 1688. in-fol[io].
dem[i] rel[iure]. dos de perc[aline]’, 10 frank
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 ‘2907. Recueil d’inscriptions funéraires de la ville de Gand, par Corn. Gaillard.
in-fol[io]. v[eau] fauv[e]. dent[elle]’, 150 frank [reeks LXXXIV, nr. 1]

 ‘2913. Liquidation arbitrale de la succession de Charles Lem et d’Adrienne Van
Nieuwenhove sa femme. 1492. in-4. dem[i] rel[iure]. dos de vél[in]’ en ‘2914.
Livre manuel de la famille Prevost de Gand. in-4. vél[in]’, 7 frank

 ‘2998. De Wailly, Eléments de paléographie. Paris, Impr[imérie] roy[ale], 1838. 2
vol[umes] in-fol[io]. pl[anches]. dem[i] rel[iure]. dos et coins de mar[oquin] vert
du Levant, fil[ets] sur les jonctions’, 70 frank

 ‘3130. Les Belges illustres, par Altmeyer, Baron, etc., Brux[elles], 1844. 3
vol[umes] gr[os] in-8. fig[ures]. cart[onné]’, 11,5 frank

 ‘3149. Wauters, Thierry Bouts et ses fils. Brux[elles], 1863. in-8. br[oché]’, 0,5
frank

1867, 19 maart. Veiling bij J. en H. vander Schelden29

 186. ‘Registre mortuaire d’Angleur, M[anu]s[crit] (1702-1732)’, 1,5 frank
[Vreemde Steden]

1867, 23-29 april. Veiling Charles-Auguste Van Coetsem30

De met een * gemerkte items werden niet in de catalogus teruggevonden.

 1485. ‘Annales du Salon de Gand, in 8° rel[ié]. 94 pl[anches]’, 7 frank
 3121. ‘Révolution brabanconne de 1789, 3 vol[umes] in 8°’, 3 frank
 * ‘Mémoires de Diericx sur la ville de Gand, 4 t[omes] en 2 vol[umes]’, 6 frank
 * ‘Chroniques des abbayes de St André et Oudenburg, 2 v[olumes] 4°’, 4 frank
 * ‘Alfred Dinaux: Fêtes de Valenciennes, in 8° pl[anches]’, 6 frank
 3262. ‘Gramaye: Primitiae antiquitatum Flandriae, 4°’, 2,25 frank
 3281. ‘Plan de la Coupure d’hernisse, par Dedekens, orig[inal] 1752’, 16 frank

[reeks 533bis, nr. 19; nu Atlas Goetghebuer L 37/9]
 3351. ‘Fêtes de Gand, 1857’, 0,5 frank
 5385-5388 en 5390-5392 (?). ‘Collections de discours prononcés à Gand, de

1790 à 1842, par MM. Hellebaut, Faipoult, Cornelissen, Van Hulthem, Van
Crombrugge, van Rotterdam, De Bast, etc. 7 lots, 8 v[olumes] en 8° et f[oli]o’,
16,25 frank

1867, 2-3 december. Veiling Edouard en Henri Callion31

 ‘74. Getrouw verhael van de vernieting en herstelling van het bisschopelyk semi-
narie van Gend. Gend (18…), in-8°, br[oché]’, 1,5 frank

 ‘395. Le livre noir (4 numéros). Gand, chez De Goesin et Poelman, in-8°’, 2
frank

 ‘422. De Quertenmont. Recueil des portraits de nos seigneurs les états de Bra-
bant, qui ont assisté à l’assemblée générale tenue à Bruxelles, depuis le 17 avril
jusqu’au 5 décembre 1787, etc. Anvers, 1790. gr[os] in-fol[io] (14 portraits
gravés)’, 6 frank
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 ‘436. Collection de caricatures, lettres de convocation, chansons patriotiques,
proclamations et une foule d’autres pièces très-curieuses, relatives à la révolution
belge de 1830. Gr[os] in-4°, d[emi] rel[iure]’, 40 frank

 ‘437. J.B. Vandermeulen. Willem den koppigen, ingedrongen koning der Neder-
landen, aenleiding gevende tot den opstand der Belgen in 1830, etc. Brussel,
1833-1839, 2 vol[umes] in-8°, dem[i] rel[iure]’, 3,5 frank

 ‘516. Rombaut. Het verheerlykt of opgehelderd Brussel, zynde eene historische
en chronologische beschryvinge van den vorigen ende tegenwoordigen staet dezer
stad. Brussel, 1777, in-8°, dem[i] rel[iure] pl[anches] – 1e deel. (Beschryving der
kollegiale kerk van de H.H. Michaël en Gudula)’, 2,75 frank

 ‘582. Règlement organique de la Société royale des Beaux-Arts, et de Littérature à
Gand. (1815). – Notice de cinq tableaux nouvellement exposés au musée de
Gand. (1831). – Id[em] sur une esquisse historique, peinte en 1818, par M. Van
Huffel. – Discours prononcés lors de la distribution des prix aux élèves de l’Aca-
démie, en 1817. – Notice sur les tableaux et objets d’art exposés à l’ancienne
église des Dominicains à Gand. 1859. Rapport de la commission directrice de la
Société royale pour l’Encouragement des Beaux-Arts. 1860’, 1 frank

 ‘586. Anatomycke of ontleedkundige beschrijving rakende de wonderbare gestel-
tenis van twee kinderen monstrueuselyk aen malkander vereenigt, geboren bin-
nen Gent in 1703. Gent, 1703, in-8°, dem[i] rel[iure] pl[anches]’, 0,5 frank

 ‘596. Knoop. Werkdadige meetkonst. Leeuwaarden, 1744, gr[os] in-8°, veau,
pl[anches]’, ‘597. Martin. Les tables de Martin ou le régulateur universel des cal-
culs en parties doubles. Paris, 1820, gr[os] in-8°, veau’ en ‘598. Ozanam. L’usage
du compas de proportion. La Haye, 1691, pet[it] in-8°, veau fig[ures]. A. Spilt-
hooren. Vergelykings tafelen van oude plaetselyke in metrieke en metrieke in
oude plaetselyke landmaeten van Oost-Vlaenderen. Gent, (s.d.) in-8°, br[oché]’,
1 frank

 ‘632. Snellaert. Histoire de la littérature flamande. Brux[elles]. A. Jamar,
édit[eur] – Pet[it] in-8°, br[oché]. pl[anches]’ en ‘633. Copie auth[entique] (faite
en 1521) du dessin et des inscriptions de la pierre tombale de messire Simon
Bette, premier échevin de Gand, mort en 1307. – (Aux ci-devant Dominicains)’,
3 frank

 ‘637. Bulle du Pape, confirmant l’érection d’une chapellenie dans l’église de St-
Jean, à Gand. – 1344, 21 septembre. (En latin). – Sous le vidimus de l’évêque de
Tournai, (1348). Orig[inal]’, 3 frank

 ‘647. Confirmation par Antoine de Massa, ministre général de l’ordre des Frères
mineurs, en faveur de Henri De Palma. Lettres d’investiture, pour les congrégati-
ons et les couvents de l’ordre de Ste Claire. – Enumération des pouvoirs donnés à
De Palma. – 1427, 11 juin et 1434-1437. (En latin). – 2 pièces’ en ‘648. Les
échevins de Gand ordonnent que les grains dits Suckelioen, arrivant dans cette
ville, sont assujettis au droit d’étape. – 1436, 6 décembre. (En flamand). –
Extr[ait] auth[entique] du Rooden boek’, 1 frank

 ‘655. Acte confirmatoire d’une rente reconnue au profit de l’hôpital de Melle.
1482, 5 janvier. (En flamand). – Orig[inal]’ en ‘656. Concession d’une libre pas-
sage, jusqu’à la rivière: ruelle entre deux maisons près du Fossé Courbe à Gand. –
1487, 20 novembre. (En flamand). – Orig[inal]’, 2,5 frank
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 ‘657. Registre contenant les annotations des anniversaires à célébrer dans l’abbaye
dite den Groenen briele à Gand; une liste des soeurs dont le jour du décès était
inconnu, ainsi que d’autres annotations relatives aux donations faites au profit de
cette abbaye. – Sur velin. Pet[it] in f[oli]o. – XVI, XVII et XVIIIe siècles. –
Rel[iure] ant[ique] avec fermoires en cuivre. Livre d’annotations historiques con-
cernant cette abbaye, depuis 1614 jusqu’en 1733. – In-4°. Sur papier. Livre con-
tenant la description des biens immeubles de l’abbaye, situés à Denderhoutem,
arpentés en 1530, par Robert Vutenhove, alias Claeys, arpenteur juré de la ville
d’Alost. In 4° Velin. – Ecriture du XVIe siècle. Registre où se trouvent transcrits
les statuts du monastère de Ste Marguerite den Groenen briele (12 juillet 1478).
Beau m[anu]s[crit] Sur vélin, écriture de la fin du XVe siècle. Manual ofte directo-
rie van cleetsels ende professen in de abdie van Groenen briele, anno Domini
1642. – Maniere van de jubele der religieusen. In-4°. Sur papier’, 130 frank

 ‘659. Ordonnance de police: interdiction de déposer des matériaux, sur les rives
de la Lys, entre les ponts aux herbes et de St-Michel. – Signée: Brune. – 1506, 19
mars (En flamand)’ en ‘660. Lettre du supérieur de la grande Chartreuse, à la
mère supérieure des Soeurs grises, de l’ordre de St François, à Gand, portant que
ces dernières sont déclarées être associées à toutes les bonnes oeuvres qui se prati-
quent et pratiqueront dans le prédit ordre. – 1507, 3 mai. (En latin.) –
Orig[inal]’, 4 frank

 ‘662. Jugement rendu par les échevins de Gand, portant condamnation de la cor-
poration des Brasseurs au payement d’une amende encourue par Guillaume Van-
derbeke, pour avoir brassé de la bière dans laquelle il avait employé une quantité de
drèche plus considérable que celle prescrite par les ordonnances. – 1509, 5 mai. (En
flamand)’, 4,5 frank [reeks 160]

 ‘671. Vente faite par Jean Toeback à Lievin Vanderbeke, d’une rente hypothéquée
sur une maison et héritage sur le Nieulant, devant les bailli et échevins, de Josse
Van Hartevelde, seigneur de la seigneurie et vierschare de Nieulant à Gand. –
1626, 26 octobre. (En flamand) Sign[ée] Colin, Greffier’, 0,5 frank

 ‘676. Certificat-passeport délivré par le magistrat de Gand à Philippe Jonaert, à
l’effet de faire un voyage à l’étranger. – […] 1671, 4 février (en latin). Orig[inal]’,
0,5 frank

 ‘679. Naemen en wooningen der Gentsche boekdrukkers. In-4°, cart[onné]’
[reeks 2006]

 ‘683. Un volume portant pour titre: Neeringen, corporatien en gildens der stede van
Gent. gr[os] in-4°, dem[i] rel[iure]’ [reeks 156, nr. 13]

 ‘687. P.J. Maes. Wapenschilden der abdyen, abten, abdissen, kloosters en
gestichten binnen Gent. 2 vol[umes] gr[os] in-4°, dem[i] rel[iure]’, 300 frank
[reeks LXXXIV, nr. 35-36]

 ‘691. Den goddelycken vloedt van ghebeden ende van versuchtinghen, getrocken
uyt de wercken van den cardinael J. Bona. In-8°, veau. Ecriture de la 1re moitié du
XVIIIe siècle. Un peu endommagé’ en ‘692. Un farde contenant: Requête des
paroissiens d’Ackergem contre le changement de l’alignement de la rue dite Corte
Meulenaersstrate, 1636. – Convention au sujet de l’impôt établie, au profit des
églises d’Ackergem et de St-Nicolas, sur le vin consommé dans les tavernes, 1673.
– Ordonnance relative à la corporation des Huiliers (Olieslagers), 1690. – Une
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pièce de procédure entre la confrérie de St-Grégoire (les Instituteurs), à Gand, et
Marie-Louise Mote, franche institutrice, 1716. – Requête au marquis de Lede
pour pouvoir représenter à Alost la tragédie Cyrus, avec une lettre de l’avocat fis-
cal Diericx, à ce sujet, 1773’, 3 frank

 ‘693. Traité d’union et établissement du congrès souverain des Etats belgiques
unis (11 janvier 1790), avec l’addition à l’art[icle] 6, ratifié par les Etats de Lim-
bourg, le 25 mars suivant’, 0,5 frank

 ‘697. Statuta novitiorum et professorum observanda in monasterio Divi Petri, in
monte Blandinio juxtam Gandam. 1779. – Copie m[anu]s[crit] de 12 f[olios]
d’écriture, très lisible’, ‘698. De obitibus atque sepulchris Flandriae comitum, in
ecclesia seu monasterio S. Petri juxta Gandavum, in monte Blandinio sepulto-
rum. – 6 f[olios] in-4°. Ecriture moderne’ en ‘699. Chronique des évènements par-
ticuliers arrivés à Gand, depuis le 13 novembre 1789 jusqu’au 28 juin 1794. – 7
f[olios] d’écriture in-4°’, 3 frank

 ‘700. Beschryvinge van het merckweerdigste dat voorgevallen is binnen en ont-
rent Gent, van 1787 tot de maend january 1808. Door F.X. Van Quickenborne,
schepenen van Gedeele. – 77 f[olios] d’écriture in-fol[io] – Recueil très-intéressant’,
10 frank

 ‘702. Den goeden vader, onderrigtende zyne zeven kinderen wegens hunne ver-
bintenissen in deze ongelukkige tyds-omstandigheden, in november des jaers
1797. – 21 f[olios] d’écriture in-8°, br[oché]. Th. Schellinck. Annotations histori-
ques, artistiques et généalogiques, extraites des archives paroissiales de l’église de
St-Michel à Gand. – 40 p[ages] in-8°’ en ‘703. Récit des principaux passages et
batailles qui se sont données sous le commandement de l’empereur Napoléon Ier.
– L’historique de la fondation de la Société philantropique des anciens Frères
d’Armes de l’Empire, à Gand. – Notes du décès des membres, discours, etc. – In-
4°. (M[anu]s[scrit] par feu M. J. Berte, président.). Statuts de la Société fraternelle
et philantropique des anciens Frères d’Armes de l’Empire français, établie à
Gand, le 25 juillet 1841. Gand (1841), in-8°, br[oché]. – Autographe de l’acte de
fondation à perpétuité de la messe impériale du 5 mai 1821. (Avec la signature
originale du b[ar]on Du Moulin.)’, 10 frank

 ‘706. Copie d’une lettre écrite (à MM. les bourgmestre et échevins de Gand) au
sujet des armoiries de cette ville. – 4 f[olios] d’écriture in-folio’, 2 frank

 ‘707. Copie d’une déclaration du secrétaire de l’administration de St-Bavon, ori-
ginalement approuvée par le curé J. Lippens et le chanoine J.-B. Lebègue, suivie
d’un mémoire pour MM. les marguilliers de cette église, au sujet de la vente des
panneaux du tableau des frères Van Eyck. (Avec une lithographie de cette admira-
ble composition.) Gr[os] in-folio’, 10 frank

 ‘808. Voisin. Examen critique des historiens de Jacques Van Artevelde. Gand,
1841, in-8°, br[oché]. – Légèrement taché d’eau’, 0,75 frank

 ‘841. Biographie de Liévin Bauwens. Recueil des particularités qui concernent la
vie et les travaux de ce grand industriel. Gand, 1853, in-8°, cart[onné]. Avec por-
trait. Vie de Mademoiselle Thérèse Verhaeghe, béguine au grand Béguinage de
Gand, et autres pièces relatives à ses fêtes jubilaires célébrées en 1852. Gand,
1853, in-8°, br[oché]’, 1 frank
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 ‘848. Journal des Flandres. Années 1831 ad 1836 inclus. – 11 vol[umes] veau et
cart[onné]. (Le 2e sem[estre] de 1836 en feuilles.)’, 19 frank

 ‘852. Baes Kimpe. 1e jaer. Du 4 oct[obre] 1857 au 26 sept[embre] 1858 (53
Nos). – 2e jaer. Du 3 oct[obre] 1858 au 10 avril 1859, (28 Nos). Tout ce qui a
paru. – (En feuilles). Pierlala. Nos 1, 2, 3, 4 et 5. (Tout ce qui a paru). De Vlaem-
sche Leeuw. Depuis le premier No (25 déc[embre] 1864) jusqu’au 30 juin 1867.
– En feuilles’, 14 frank

 ‘915. Redevoering nopens den kampstryd van oude hoeden, uytgesproken den
12 december 1843, dag der plegtige prysuytreyking. Gend, in-8°, br[oché].
Faust. Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbetering der kleeding, waar
in betoogd word dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des
menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden. Amst[erdam]
(1791), in-8°, br[oché]’, 1 frank

 ‘964. Havard. Dictionnaire géographique, topographique, historique, statistique,
ecclésiastique, administratif, judiciaire et postal des communes, sections de com-
mune et hameaux de la Belgique. Brux[elles], 1844, in-8°, cart[onné]’, 1,5 frank

1869, 2-5 november. Veiling Jean De Meyer32

 ‘194. Ordonnantie ende reglement byde ghemeene Aerbeyders op de Vrydach-
markt binnen Ghendt. 1662. In-fol[io], 6 f[olios], sur vélin’, 1 frank [reeks 1567]

 ‘205. Hier begint eene diffinicie die mensioen maect vanden generaelen priuile-
gien … ordenen van Cysteux (sic). In-4., v[eau] br[un], comp[artiments].
(Anc[ien] rel[iure])’, 1,5 frank

 ‘543. Gouvernement des Pays-Bas. In-fol[io], v[eau] br[un]’, 26 frank
 ‘600. Historie van de stad Ghendt waer staet de oude privilegien ende keuren,

met het remarcabelste aldaer voorengevallen. In-fol[io], dos de vél[in]’, 35 frank
 ‘601. Cronyke van Ghendt. In-fol[io], vélin’, 200 frank
 ‘602. Chronycke van Ghendt. Pet[it] in-fol[io], de format agenda, 540 p[ages],

vél[in]’, 23 frank
 ‘603. Recueil de documents historiques, chartres, priviléges, lois, coutumes, sen-

tences, etc. concernant la ville de Gand. In-fol[io]. v[eau] br[un]’, 35 frank
 ‘605. Paix de Gavre. Ce sont les offres q[ue] ceulx de la ville de Gand font à leur

redoubtez Sr et prince naturel Mons.r le duc de Bourgoigne & de Brabant, etc.
affin de paix et pour avoir sa bonne grace. (1453.) Un cahier in-fol[io]’, 40 frank
[reeks 93bis, nr. 15]

 ‘606. Vervolghinghe vande ghedincweerdighe saecken by memorie ghestelt, ghe-
vonden door onse voorauders inde trouble tyden, doen de ghemeenten door
quaeden raet opstonden teghen haerlieder overheidt, ende wat straffen Godt
almachtich daerover sont, door hongher, peste en[de] oorloge daer de stadt van
Ghendt ghel[yck] een toch-thonneel van alle miserien, droefheidt ende ellenden
was. In-4., vélin’, 12 frank

 ‘620. Sentences et documents divers extraits des archives communales de Gand.
In-fol[io], v[eau] br[un]’, 6 frank
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 ‘635. De l’établissement des dominicains en la ville de Gand. – Motyf van seker
requeste gepresenteert vande pp. Predicheeren van Ghent. 2 cahiers
m[anu]s[crit]s in-fol[io]’, 2 frank [reeks VI]

 ‘643. Magistraet-boeck van de sodaliteyt van het kindeken Jesus, 1713-70. In-
fol[io], v[eau] br[un], d[oré] s[ur] tr[anche]’, 25 frank

 ‘659. Registres, chartes, comptes et autres documentes concernant les confréries
des Epiciers, des Marchands de Fromage et des Fabricants de Chandelles de
Gand. In-fol[io], in-4. et in-8.’, 100 frank [reeks 172]

 ‘660. Notitie-boek van de inkomende gulde-broeders, van het gulden van Ste Gil-
lis (geseyd) Vinkenaers, onderhouden met de slag-nette binnen Gendt, begin-
nende metten jaere M.DCC.LXXIII. In-fol[io], v[eau] br[un]’, 10 frank [reeks
15639]

 ‘661. Reglement voor de vrye bidders van Ghendt, etc., et autres pièces
m[anu]s[crite]s (copies) conc[ernant] la ville de Gand. 1 cahier in-fol[io]’, 1 frank
[reeks 15626]

1870, 17 oktober e.v. Veiling Camille Van Damme33

 ‘Diericx. Mémoires sur les lois de Gand. 2 vol[umes]’, 30 frank
 ‘Idem. Het Gendsch charterboekje’, 3 frank
 ‘Boek van de Wynmeters [en] Wynzegghers te Gent. M[anu]s[crit] sur vélin. – [en]

kaerten van het kwartier van S. Pieters’, 51 frank [reeks 176]

1872, 19 juni. Veiling C.P. Serrure34

 ‘11. Diplome délivré par les archiducs Albert et Isabelle, à Jean d’Aranda, comme
capitaine du château de Gand. 1610’, 5,6 frank

 ‘12. Vente au profit du St Esprit de l’église de St Jacques à Gand. 1311. (en fla-
mand)’, 2,85 frank [reeks XLIX]

 ‘16. Charte relative aux difficultés entre les curés des 5 paroisses de Gand et les
Dominicains, au sujet des enterrements. 1317’, 3,95 frank

 ‘33. Plan coloriée, fait en 1625, à la demande de l’abbesse du couvent de Ter
Haeghen, à Gand’, 4,5 frank

 ‘39. Acte concernant la réclamation des Poissoniers de Gand, contre la vente
publique du saumon salé. 1556’, 3,5 frank [reeks 185]

 ‘73. Lettre patente émanée des échevins de la seigneurie de St Pierre, (17 juillet
1653) concernant la vente d’une propriété dans la rue des Baguettes et une autre
pièce relative au même objet’, 2,85 frank

 ‘75. Acte relatif à la célébration de messes au petit Beguinage à Gand. 1601’, 1,85
frank

 ‘125. Deux actes concernant la vente faite avec autorisation des Jésuites, de
quelques maisons dans la rue des Rémouleurs, entre autres du couvent dit des
filles Dieu. 1604’, 5,6 frank

 ‘133. 12 chartes relatives à l’hôpital de la Biloque et au couvent des Annonciades à
Gand’, 4,5 frank [reeks XVII en LXXV]
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 ‘294. Documents relatifs à la ville de Gand, au Vieux Bourg, aux communes de
Munte, St Pierre Aygem et aux familles Triest, Dhane, Rym, Maertens, Borluut.
(12 pièces sur parchemin)’, 7,8 frank

1872, 17-19 december. Veiling Philippe Blommaert35

 ‘250. De Goesin. Beschryving van de schilderyen en beelden ten toongesteld in
het museum binnen Gend. Gend in-12’, 2 frank

 ‘1254-1255. P. Van Duyse. Inventaire analytique des chartres et documents
appartenant aux archives de la ville de Gand. Gand 1857. 3 liv[raisons]’, 7 frank

 ‘1258. Un volume manuscrit in fol[io] contenant en forme de chronique des faits
mémorables arrivés particulierement dans la ville de Gand, orné de dessins colo-
riées qui sont intercalés dans le texte’, 150 frank

 ‘1264. Cartulaire de Saint Bavon à Gand, publié par M. C.P. Serrure, in 4°
cart[onné]’, 9 frank

1873, 2-4 oktober. Veiling C.P. Serrure36

 ‘169. Mémoire du pensionnaire de la ville de Gand Pycke, au sujet du creuse-
ment de la Coupure à Gand. Manuscrit in folio, veau’, 12 frank

 ‘904. Banquet offert à Cornelissen. Gand 1837 in 4° et autres’, 2,25 frank
 ‘958. Sept procès de procédure de la confrérie St George contre la chambre de

rhétorique Marien sheeren. Charte de la ville de Gand et dessin coloriée des insig-
nes de la chambre de rhétorique’, 100 frank

1874, 16-17 september. Veiling Ferdinand Joseph Speelman37

 ‘6 vol[umes] m[anu]s[crits] in f[oli]o (dont un avec belle miniature) des XVe au
XVIIIe siècles, provenant de la corporation des Maçons de la ville de Gand’, 341
frank [reeks 177]

1878, 23 maart. Veiling bij Camille Vyt38

 ‘15. Nomination par les grand bailli et échevins de Gand de la veuve van Lancre,
comme concièrge de la maîson de ville de Gand. 1610. M[anu]s[crit] (sur par-
chemin)’, 1,1 frank

 ‘17. Nomination par les archiducs Albert et Isabelle, de Guillaume de Blasere,
comme capitaine et châtelain du vieux château de Gand. 1616. – M[anu]s[crit]
(sur parchemin)’, 3,58 frank [reeks 143]

 ‘18. Revue de la garde bourgeoise faite à Gand en 1670. (Listes nominatives). –
M[anu]s[crit]’, 28,6 frank [reeks 126]

 ‘20. Documents relatifs à la ville de Gand. 1 vol[ume] in f[oli]o’, 16,5 frank
 ‘183. Verscheidene stukken rakende de neiringen der Oude Cleercopers, Cleerma-

kers, Smeden, der stadt Gendt’, 3,3 frank [reeks 173 en 173bis, 191 en 199]
 ‘185. Divers documents authentiques, pour établir que le grand bailli de Gand,

avait le droit d’être nommé le premier dans toutes les dédicaces, inscriptions etc.
– Commissions, nominations de divers officiers relevant du Vieux Bourg de
Gand etc. etc.’, 6,6 frank [reeks 143]
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1878, 16-18 april. Veiling Auguste Van Lokeren39

 ‘390. Chronique de Flandres. M[anu]s[crit]. Ecriture du XVIe siècle. – Cronycke
der stede van Ghendt, in den tyd van Caerle den Ien in den jare IXc en LXV.
M[anu]s[crit] – et autres documents. Ensemble en 1 vol[ume] in f[oli]o’, 46,35
frank

 ‘391. Manuscrit. Chronique flamande. Ecriture du commencement du XVIIe siè-
cle’, 37,5 frank

 ‘428. Solemnele blydschap en korte beschryvinge der 2 uitmuntende vreugde-
bedryven, verricht voor het oudt hooftgilde van St Joris binnen Gent 1725’, 7,8
frank

 ‘460. Cronycke der stede van Ghendt, mitsgaders eenige genealogyen raekende
onse doorluchtighe prinsen van Bourgoignen … als graven van Vlaenderen etc. –
door Justus Billet [oud schepen van Gent]. M[anu]s[crit]. 2 vol[umes] in f[oli]o’,
33,15 frank

 ‘462. Procès en matière de compétence entre la ville de Gand et l’évêché de cette
ville. M[anu]s[crit] in f[oli]o’, 28,75 frank

 ‘463. Memorie hoe de stede van Ghendt gheghouverneert es gheweest nopens
den wethauders ende de politie der selver stede. M[anu]s[crit] in 4°’, 11,15 frank

1879, 26-31 mei. Veiling Henri Coppieters40

 ‘12. Recueil d’épithaphes de l’église de St Martin, à Gand. M[anu]s[crit] in
f[oli]o’, 6,5 frank

 ‘36. Journal d’évenements arrivés à Gand. 2 m[anu]s[crits]’, 10 frank
 ‘68. Règlement de 1630, concernant le taux des funérailles etc. (copie de 1745)’,

2,5 frank
 ‘90. Memorieboek der stad Ghendt. Beau m[anu]s[crit] in f[oli]o (avec armoiries

coloriées)’, 75 frank

1883, 7-25 mei. Veiling Louis Minard41

 237-317. ‘Liasses et […] registres des Cordonniers en Vieux (Oude Schoenma-
kers), des Couvreurs (Ticheldekkers), des Poissonniers (Vischkoopers), des Tail-
leurs de Pierre (Steenhouwers), des Peintres en Bâtiment (Huisschilders) et des
Francs Navigateurs (Vrije Schippers)’ [reeks 168bis, 170, 177, 180, 183bis en 185]

1884, 19-21 februari. Veiling bij Camille Vyt42

 ‘705. Codex diplomaticus’, 10 frank
 ‘709. Table Etats de bân’, 3 frank
 ‘744. Rekeninghe Godshuis Gent’, 11 frank
 ‘759. Justus Billet’, 21 frank
 ‘760. Fam[ille] Billet, etc.’, 17 frank
 ‘761. Gheslachte Billet’, 26 frank
 ‘783. Rentes dues à J. de Malte’, 10 frank
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1885, 9-13 februari. Veiling bij Camille Vyt43

 ‘923. Matériaux pour une étude sur les finances de la ville au siècle dernier’ [reeks
527, nr. 12-14]

1886, 25-28 oktober. Veiling Benjamin Constant Ingels44

 ‘815. Neringen der Kousemakers’, 7 frank [reeks 165]
 ‘816. Armen bestier van Gent. Register’, 31 frank
 ‘817. Obligation des curés de S. Nicolas et S. Jacques’, 5,5 frank
 ‘818. Resolutieboeck Vrije Pynders’, 7,5 frank [reeks 186]
 ‘819. Francs Bateliers. 45 pièces’, 25 frank [reeks 180]
 ‘822. Testament de Marguer. de Raveschoot’, 2,5 frank

1887, 15-17 februari. Veiling bij Camille Vyt45

 ‘614. Pièces relatives à la maison le Cardinal’, 1,5 frank
 ‘623. Corporation des Maçons. Différ[entes] pièces’, 3,5 frank [reeks 177]
 ‘624. Corporation des Menuisiers. Idem’, 20 frank [reeks 1902]
 ‘625. Documents relatifs aux Marchands de Fromage’, 2,25 frank [reeks 172]
 ‘627. Corpor[ation] des Bouchers. Documents’, 2 frank [reeks 157]
 ‘628. Brasseurs de Gand. Notitieboeck’, 6,5 frank [reeks 160]
 ‘629. Règlement et liste des Brasseurs. 1788’, 5,5 frank [reeks 160]
 ‘630. Ontfanck-boeck van de Brauwers’, 9,5 frank [reeks 160]
 ‘631. Resolutieboeck van de Brauwers’, 56 frank [reeks 160]
 ‘632. Inventaris der papieren van de Brauwers’, 10,5 frank [reeks 160]
 ‘633. Boeck van de Courtressem. M[anu]s[crit]’, 23 frank
 ‘634. Goedynghen der Brauwers. 1607-94’, 45 frank [reeks 160]

1891, 26 februari. Veiling bij H. vander Schelden46

 ‘716. Un grand paquet de vieux documents manuscrits, la plupart en flamand
relatifs à Gand, dont 6 du XVIe siècle’, 8,9 frank

1893, 27 december. Veiling bij Camille Vyt47

 ‘13 nummers van den kataloog […] burgerlijke gilden; Kraankinders, Beenhou-
wers, Brouwers, Kuipers, Vischverkoopers, Molenaars; geestelijke gestichten;
Sint-Eligiuskapel; Sint-Michielskerk; godshuis van Poortackere; Dominikaner-
zusters, Carmelieten, begijnhoven, Augustijnen, bedelende orders in ’t algemeen;
stukken van de XVe tot de XVIIIe eeuw’ [reeks 15625, 157, 160, 171, 179]

1895, 24 januari. Veiling bij Camille Vyt48

 ‘10. Notitie-bouck … Ghendt, 1703’, 3,95 frank
 ‘14. Couvent de Oost Eecloo’, 3,4 frank [reeks XXI]
 ‘15. Etabliss[ements] relig[ieux]. Doc[uments]’, 2,85 frank
 ‘18. Gouverneurs du Poortacker. Doc[uments]’, 2,3 frank
 ‘19. Le Poortackere. Doc[uments]’, 3,95 frank
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 ‘35. Resolutie-boeck’, 11,1 frank
 ‘128. Doc[uments] conc[ernant] Gand’, 1,2 frank
 ‘129. Id[em]’, 1,2 frank
 ‘130. Id[em]’, 2,03 frank
 ‘131. Id[em]’, 2,85 frank
 ‘132. Id[em]’, 1,2 frank
 ‘133. Id[em]’, 5,05 frank
 ‘134. Id[em]’, 2,88 frank

1896, 1-3 december. Veiling Constant De Bruycker49

 ‘149. Reglement der Pijnders van Gent 1449’, 8 frank [reeks 186]
 ‘150. Document concernant la corporation des Mesureurs de Charbons de Gand

1697’, 6 frank [reeks 15618 en 15623]
 ‘151. Reglement du voisinage de la rue des Emouleurs. 1665’, 5 frank [reeks 128]
 ‘152. Fragment d’un reglement pour la corporation des Bouchers de Gand 1542’,

5 frank [reeks 157]
 ‘152bis. Document (pièce de procès) relatif à la distribution d’aumones aux pau-

vres 1682’, 2 frank

1906, 7-8 februari. Veiling bij Camille Vyt50

 ‘633bis. Resolutieboeck van de Vry Schippers-maets. 1785-1874. Manuscrit’,
22,1 frank [reeks 1802]

1914, 11-12 februari. Veiling bij A. De Tavernier51

 ‘528. Handboek van missen, fondatien XVII-XVIII. Uitdeeling te doen door de
arme kaemer (vroeger deelmakend van het archief der arme kamer, nr. 1459)’,
57,5 frank [reeks LXXXI, nr. 1459]

1919. Veiling bij A. De Tavernier52

 ‘Extraits des comptes communaux de 1600 à 1792 concernant les gratifications,
les dépenses ordinaires et extraordinaires, les fournitures, les aumônes etc. se rap-
portant aux artistes, aux littérateurs et à des personnages célèbres ou fameux’
[SAGPA, 84, nr. 2]

Noten
1 Er werd vooral gebruik gemaakt van de bewijsstukken bij de stadsrekeningen (SAGMA, A/

122.) en de jaarverslagen van het stadsarchief (SAGMA, AR/2013/251, AR/2013/252 en
AR/2013/253.).

2 De identificatie van veilingen en hun catalogus gebeurde aan de hand van F. Vandenhole,
Inventaris van veilingcatalogi 1615-1914. Met topografische, alfabetische en inhoudsindexen, 2
dln., Gent, 1987.
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3 SAGMA, AR/471: brief van Charles Parmentier, 25 september 1833; Catalogue d’une grande
collection de livres […] provenant de la bibliothèque de feu Mr François Jean Pierre Hye-
Schoutheer.

4 Cfr. p. 87; SAGMA, AR/471: brief van Parmentier, 25 september 1833; [Parmentier en Van
Lokeren], Notice sur le dépôt des archives de Gand, 12.

5 SAGMA, A/122 – 1834 – 111.
6 SAGMA, AR/487: ‘Deboursés faits par C. Parmentier en 1835 pour les archives de la ville

de Gand’, 10 november 1836; Catalogue d’une nombreuse collection de livres, autographes sig-
nés et non signés, estampes et dessins en feuilles, délaissée par monsieur Jacques Rottier, avocat et
amateur distingué à Gand, Gent, s.d.

7 Cfr. P. Van Duyse, ‘Wat een boek met twee-en-veertig platen in groot folio eertyds kostte’,
Annales de la Société royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand, 1 (1844-1845), 88-109.

8 Nevejans, De stadscharters van Gent, 21.
9 SAGMA, A/122 – 1838 – 81; Catalogue d’une belle collection de vieux livres, en différentes

langues et facultés suivi d’une collection de manuscrits, délaissés par Mr Charles Parmentier, en
son vivant avoué et archiviste de la ville de Gand et par Mr B*** avocat, Gent, s.d.

10 Op de lijsten met notarisprotocollen die in 1888 en 1893 aan het Rijksarchief te Gent wer-
den overgedragen, komen geen stukken van een notaris de Sadeleere voor. (SAGMA, AR/
1041, f° 13v. – 14 en f° 32v.)

11 SAGMA, A/122 – 1839 – 94; Seconde partie du catalogue des livres et manuscrits rares et preci-
eux, de la bibliothèque de feu M.r Pierre-Philippe-Constant Lammens, en son vivant professeur à
la faculté des Lettres et Philosophie, bibliothécaire de l’Université de Gand etc., Gent, s.d.

12 SAGMA, A/122 – 1841 – 83; Catalogue méthodique de livres, manuscrits, chartes, diplômes,
autographes, antiquités et curiosités, coquilles, fossiles, minéraux, tableaux etc., délaissés par feu
monsieur J.-B. G. Delbecq, ancien instituteur particulier à Gand, membre de la Commission
provinciale d’Agriculture de la Flandre-Orientale, etc. etc., Gent, s.d.

13 SAGMA, A/122 – 1841 – 83.
14 SAGMA, A/122 – 1843 – 89; Catalogue d’une superbe collection de chartes, autographes, et

documents historiques, Gent, s.d.
15 SAGMA, A/122 – 1843 – 89; Bibliothèque de M. le comte d’Hane de Steenhuyse et de Leeuwer-

gem, ancien intendant du département de l’Escaut, chambellan de S.M. le Roi des Pays-Bas,
membre de la première chambre des Etats Généraux et de l’ordre Equestre de la Flandre orientale,
chevalier de l’ordre royal du Lion Belgique, etc., etc., Gent, s.d.

16 SAGMA, A/122 – 1843 – 89; Catalogue d’une très-belle collection de livres, en différentes lan-
gues et facultés, délaissés par Mr D’Hulster, ancien professeur à l’Athénée, membre de la Société
des Beaux-Arts et Littérature de Gand, etc., etc., suivi d’une belle et intéressante collection de
manuscrits, provenant de la bibliothèque de feu Mr J.B.G. Delbecq, en son vivant membre de
plusieurs sociétés savantes, Gent, s.d.

17 SAGMA, A/122 – 1847 – 109; SAGMA, AR/2008/12; Jaarverslag van 1847, 3; Catalogue
des curiosités composant le cabinet de feu M.r Versturme-Roegiers, consistant en livres, manuscrits
et documens historiques; sculptures, tableaux, dessins et estampes; médailles, antiquités, armes et
armures, appareils pour les expériences de physique, etc., etc., etc., Gent, s.d. Op deze veiling
werd ook een gemummificeerde dierenpoot te koop aangeboden (lot nr. 1601), die vervol-
gens door de koper aan het Oudheidkundig Museum werd geschonken. In 2013 werd deze
wolvenpoot aan een interdisciplinair onderzoek onderwerpen. (A. Ervynck e.a., ‘De poot
van de wolf aan de poort van het Steen’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent, 67 (2013), 3-27.)

18 Vander Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand, 25; Catalogue des livres et manus-
crits, délaissés par feu Mr. Ambroise Penneman, dont la vente aura lieu à la maison du défunt,
rue Hauteporte No. 47, à Gand, le mardi 5 avril 1853, Gent, s.d.
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19 SAGMA, A/122 – 1854 – 81; Catalogue de la riche bibliothèque délaissée par M. l’avocat Jean-
Jacques De Mulder, notaire à Audenaerde, consistant en livres d’histoire, de jurisprudence, de
théologie, de languistique, etc. Surtout en grandes collections, Gent, s.d.

20 SAGMA, A/122 – 1855 – 82; Jaarverslag van 1855, 14.
21 SAGMA, A/122 – 1858 – 99; Catalogue des livres, manuscrits, dessins et estampes, formant le

cabinet de feu M. Borluut de Noortdonck, I, Gent, s.d.
22 SAGMA, A12² – 1858 – 99; Catalogue d’une belle collection de livres provenant de la biblio-

thèque de monsieur J. van der Gracht d’Eeghem, propriétaire à Gand, Gent, s.d.
23 SAGMA, A/122 – 1860 – 101; SAGMA, AR/494: verslag van De Busscher over de veiling

baron de Pelichy-van Huerne, [1860]; Catalogue d’une magnifique collection de livres, de
manuscrits et d’incunables, gravures, estampes, dessins, peintures, etc. délaissés par feu messire
Jean baron de Pelichy-van Huerne, ancien sénateur et bourgmestre de la ville de Bruges, Brugge,
s.d.

24 SAGMA, A/122 – 1863 – 102; Catalogue des livres composant la belle bibliothèque de feu mon-
sieur le très-révérend chanoine Richard-Jean Raepsaet, vicaire-général de Mgr l’Evêque de Gand,
archidiacre et doyen du Chapitre, chevalier de l’Epéron d’or et de l’ordre de Léopold, Gent, 1863.

25 SAGMA, A/122 – 1864 – 103; Jaarverslag van 1865, 8.
26 SAGMA, A/122 – 1864 – 103 en A/122 – 1865 – 99; Jaarverslag van 1865, 8-9; Catalogue

des livres rares et précieux manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. Chedeau de
Saumur, Parijs, 1865.

27 SAGMA, A/122 – 1865 – 99.
28 SAGMA, A/122 – 1866 – 98; Catalogue des livres, manuscrits et documents originaux, formant

la bibliothèque de feu Mr Charles-Louis Carton, chanoine des cathédrales de Bruges et de Paris,
directeur de l’Institut des Sourds-Muets à Bruges, membre de l’Académie royale des Sciences, Let-
tres et Beaux-Arts de Belgique, président de la Société d’Emulation de Bruges, membre de la
Société de Bibliophiles flamands, de la Commission provinciale de Statistique de la Flandre Occi-
dentale, officier de l’ordre Léopold, etc., etc., Gent, s.d.

29 SAGMA, A/122 – 1867 – 102; Catalogue d’une belle collection de livres en tous genres dont
quelques-uns rares, précieux ou recherchés délaissés par un amateur, Gent, s.d.

30 Deze rekening bleef niet volledig bewaard. Er ontbreekt 11,25 frank aan aankopen.
SAGMA, A/122 – 1867 – 102; Catalogue des livres, manuscrits, médailles, autographes, dessins
originaux, statue en marbre de Van Poucke, etc., formant le cabinet de feu Mr Charles-Auguste
Van Coetsem.

31 Een deel van deze rekening werd later afgesneden. Dankzij een geannoteerd exemplaar van
de veilingcatalogus uit de bibliotheek van het stadsarchief (GSA2.CC221) konden toch de
ontbrekende aankopen worden achterhaald. SAGMA, A/122 – 1867 – 102; Catalogue des
livres d’histoire, voyages, généalogie, art héraldique, numismatique, etc., ainsi que des chartres et
autres documents manuscrits, délaissés par feu MM. E. et H. Callion, amateurs distingués, à
Gand, Gent, 1867.

32 SAGMA, A/122 – 1869 – 101; Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de
feu M. Jean De Meyer, Gent, 1869.

33 SAGMA, A/122 – 1870 – 102; Jaarverslag van 1871, 8.
34 SAGMA, A/122 – 1871 – 101; Catalogue d’une grande et belle collection d’archives nationales

comprenant plus de trois mille chartes relatives à la Flandre, au Brabant, Hainaut, Namur,
marquisat d’Anvers, Tournaisis, etc. etc., Gent, 1872.

35 SAGMA, A/122 – 1872 – 100; Catalogue des livres provenant de la bibliothèque d’un bibliop-
hile distingué, Gent, s.d.

36 SAGMA, A/122 – 1872 – 100.
37 SAGMA, A/122 – 1874 – 127; Jaarverslag van 1875, 8.
38 SAGMA, A/122 – 1877 – 108.
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39 SAGMA, A/122 – 1877 – 108.
40 SAGMA, A/122 – 1879 – 110.
41 Jaarverslag van 1883, 16-17; Catalogue de la bibliothèque de livres et manuscrits de feu mon-

sieur Louis Minard, en son vivant architecte à Gand, Gent, 1883; V[an]d[er] H[aeghen], ‘Les
archives communales de Gand en 1883 et 1884’, 483.

42 SAGMA, A/122 – 1884 – 124; Jaarverslag van 1884, 10.
43 Jaarverslag van 1885, 17; Vander Haeghen, Inventaire des archives de la ville de Gand, 200.
44 SAGMA, A/122 – 1887 – 136; Jaarverslag van 1887, 45.
45 SAGMA, A/122 – 1887 – 136; Jaarverslag van 1888, 13.
46 SAGMA, A/122 – 1891 – 147; Jaarverslag van 1892, 25-26.
47 Jaarverslag van 1894, 42-43.
48 SAGMA, A/122 – 1895 – 144. Het jaarverslag geeft meer informatie over deze stukken: ‘der

gebuurten: Violettenleye, Burgstrate, Breydelsteghe; van verschillige gestichten: Oost-Eecloo,
Poortackere, bisschoppelijk seminarie, seminarie van Sint-Michiels, kerk van H.Kerst, scho-
len; der burgerlijke gilden: Pijnders, Kramers, Wevers en Brouwers.’ (Jaarverslag van 1896,
52.)

49 SAGMA, A/122 – 1896 – 157; SAGMA, AR/502: factuur van Henri Verhulst, 8 december
1896; Jaarverslag van 1897, 6.

50 SAGMA, A/122 – 1906 – 155; Jaarverslag van 1906, 6.
51 SAGMA, AR/536: kopie van brief aan de voorzitter en leden van het Bureel van Weldadig-

heid, 17 februari 1914; SAGMA, AR/1028; Jaarverslag van 1914, 6.
52 SAGPA, 84, nr. 2.

droom.archivaris.book  Page 196  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



197

Bijlage IV. Het stadsarchief en het museum

1848

Toen het Historisch Museum in 1847 naar de thesaurie in het stadhuis verhuisde, vroeg
de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten de inhoud van een ‘vitrine
renfermant differents antiquités’ in bruikleen van de stad, net als ‘les plans de l’hôtel de
ville et du beffroi, et autres objets qui se trouvent au local des archives’.1 Alvorens de com-
missie over deze voorwerpen mocht beschikken, werd er een lijst van opgesteld.

Inventaire général des objets appartenant à la ville de Gand, qui se trouvaient à
la maison communale et dont remise a été faite à la Commission pour la
Conservation des Monumens, pour faire partie de son Musée, à titre de dépôt.

1° Plan original du Beffroi de Gand de l’année 1183, au dos du quel on trouve
écrit: dbeweerp van den beelfroete – Sigerus Castelanus Ganden[sis] me fondarit
a[n]no M°C°LXXXIII° IIIa Kal. maij. (Encadré sous glace).
2° Dessins originaux de l’hôtel de ville de Gand du commencem[en]t du XVIe

siècle (dans deux cadres [et] sous glace).
3° Deux dessins du Beffroi, faits par Lievin Cruyl, architecte, en 1684 (dans deux
cadres [et] sous glace).
4° Un grand tableau allégorique sur la naissance de Charles V à Gand, dans le
genre de Lucas d’Heere.
5° Un tableau antique représentant un Charitas.
6° Un d[it]o représentant le Seigneur en croix.
7° Un d[it]o allégorique forme ovale (le secret) esquis[s]e de Van Cleef.
8° Un d[it]o paysage avec figures.
9° Neuf anciens glaives de justice.
10° Deux verges de justice, l’une de la ville de Gand, l’autre du Vieux-Bourg.
11° Un étendard de la corporation des Menuisiers de l’année 1651.
12° Un d[it]o de la corporation des Epiciers, Marchands de Fromage [et] Fabri-
cants de Chandelles, réunis, de l’année 1660.
13° L’étendard des revoltés sous Philippe II.
14° Modèle en bois, de la tour de St Bavon à Gand, telle qu’elle se trouvait avant
l’incendie de la grande aiguille en 1602.
15° Deux grandes cruches en étain aux armes de la ville.
16° Deux petites idem, sans armes.
17° Piedestal avec buste en marbre du comte de Fuentes (?).
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18° Buste en plâtre de Guillaume Ier roi des Pays-Bas.
19° Buste en plâtre de l’empereur Napoléon.
20° d[it]o d[it]o de Charles de Loraine (?).
21° Une platine en vermeil avec les deux clefs de la ville également en vermeil.
22° Deux autres clefs de la ville, en argent.
23° Deux grandes clefs en fer, l’une argentée l’autre dorée.
24° Une inscription Latine sur parchemin avec une boite en cuivre [et] six pièces
de monnaie, le tout ayant été trouvé dans le dragon, lors de sa descente en 1771.
– Les pièces de monnaie sont:

Une en argent de l’empereur Trojan.
Trois d[it]o frappées sous Charles Quint.
Une en cuivre de Guillaume de Sombreffe, seigneur de Reckhem
[et] une en argent frappée en 1492, sous Philippe De Cleves, à l’occasion du
siège de l’Ecluse (Exemplaire unique)2

25° Un baton de cérémonie, surmonté de la pucelle de Gand (en argent).
26° Une balance à monnaie, avec ses accessoires, de l’année 1730.
27° Deux anciennes montres en argent, à double caisse.
28° Six écussons en argent dont quatre ont été confectionnés par le celèbre Bonte
en 1482. Ces écussons étaient autrefois portés par les trompettes de la ville.
29° Une medaille en argent à l’effigie de l’empereur Napoléon.
30° Une d[it]o d[it]o de Guillaume 1r roi des P[ays-]B[as].
31° Trois medailles dont une en or, une en argent et une en bronze, frappées à
l’occasion de l’ouverture du Canal de Neuzen en 1827.
32° Six chaisses et un fauteuil garnis en velours bleu.
33° Le portrait en pieds de l’empereur François 1er peint par De Maere en 1791.
34° Portrait en pieds d’une jeune prince.
35° Huit étalons en cuivre d’anciennes mesures (de 1736).
36° Decalitre modèle – en cuivre.
37° Litre modèle – en cuivre.
38° Trois coins ayant servi à battre monnaie au XVIe siècle (vlaemschen nobel).
39° Deux grandes medailles l’une en argent, l’autre en bronze frappées à l’occa-
sion de l’Exposition générale à Gand en 1820.
40° Deux coins ayant servi à battre la medaille commémorative de la pose de la
première pierre du Palais de l’Université de Gand.
41° Un medaillon en argent provenant de l’ancienne confrérie de St Pierre [et] St

Paul, dite les Pecheurs à l’Eau douce.
42° Un grand sceau en argent (St Jans-Zegel) ayant servi aux échevins des deux
bancs de la ville.

Fait en double à Gand le 19 janvier 1848.
J. Demoor Prudens Van Duyse

Le président de la Commission pour la Conservation des Monuments.
C.A. Vervier

Le secretaire
C.P. Serrure3
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1864

In 1864 maakte het stadsarchief objecten uit zijn collectie over aan het museum van de
Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten. In ruil ontving het alle
‘registres, actes, chartes et pieces manuscrites concernant le corporation et métiers de la
ville’ waarover de commissie beschikte.4 Van deze archiefstukken werd geen overzicht
teruggevonden. De objecten die het stadsarchief verlieten zijn wel bekend.

Note des objets provenant des archives et qui ont été remis à la Commission
des Monuments

Le coffre de la corporation des Maçons et Tailleurs de Pierres, de l’an 1662.
6 écussons brodés en or et en argent provenant de la corporation des Epiciers
Les portraits peints à l’huile de Victor de Masin seigneur de Coudenbourg et de
sa femme Françoise de Zillebeke (16e siècle)
L’étendard de la corporation des Boutonniers (de Knopmakers) 1663
Idem des Non-Francs Bateliers, 1701.
Idem des Fripiers, 1733.
Idem des Epingliers, 1764.
Idem des Epiciers, Marchands de Fromage etc., 1766.
Idem des Constructeurs de Bâteaux.
Deux torches de la corporation des Maçons et Tailleurs de Pierres (18e s[iècle])
Deux idem des Epingliers etc. XVIIIe s[iècle].
Deux idem de la confrérie de St Luc. [XVIIIe siècle].
Deux coffrets du XVIe s[iècle].
Fragment d’une torche de la corporation des Bouchers.
Deux crucifix, l’un du XVIe, l’autre du XVIIIe siècle.
L’étalon du pied de Gand, en fer.
Plusieurs planches en cuivres, sur lesquelles sont gravées les marques ou poinçons
des anciens Orfèvres de Gand (de XVe au XVIIIe s[iècle]).5

1887
Les archives ont envoyés au musée de la ville des coffrets, quelques meubles, des
écussons, des clefs anciennes; les coins, fleurets et timbres de l’ancien octroi; les
matrices de sceaux de la ville; la truelle et le bac à mortier servant aux cérémonies
de la pose d’une première pierre et d’autres menus objets.6

Hermann Van Duyse, conservator van het Oudheidkundig Museum, hield in het ‘Regi-
stre des dépôts confiés au Musée communal d’Archéologie de Gand. Inauguré le 1
novembre 1885’ de in het museum in bewaring gegeven stukken bij. Op vraag van de
stadsarchivaris stelde hij, ter gelegenheid van de overhandiging van bovenvermelde stuk-
ken, een ‘feuille de dépot’ samen met alle objecten uit het stadsarchief die tussen 1
november 1884 en 27 november 1887 naar het museum waren verhuisd:

Depots effectués au Musée par M. Victor Van der Haeghen archiviste de la ville
de Gand agissant au nom de la ville.

Coffret plat, en bois prov[enan]t de la confrerie des Chaussetiers de Gand. A
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l’interieur du couvercle portrait de la Vierge à l’Enfant. 14e siècle.
Coffret de bois recouvert de cuir ouvré, couvercle cintré. Cette pièce provient de
la Chambre des Consignations (M.E.)7

Coffre bordé de fer, la serrure manque. Même provenance.
Deux poids circlés de fer. Contrepoids de porte. Sans valeur.
Table gueridon dans le gout de Vredeman. Chêne.8

Planche de cuivre gravée par Bolswert et Quellyn composée de quatre feuilles
junxtaposées. Sujet: Entrée de Leopold Guillaume à Gand en 1654.9

Deux planches portant des poinçons d’Orfèvres gantois.
Grand coffre en chêne, plat, quelques ornements à la serrure. Cette pièce datant
du 14e siècle a servi en dernier lieu à renfermer les poinçons de l’octroi com-
munal.10

Masque en velours portant à l’intérieur le nom: Fouquet en caractères cursifs du
17e siècle. Prov[enan]t de la Chambre des Consignations.
Chapeau d’agent de police. (1840)
Deux appliques d’étoffe aux armes de Gand, prov[enan]t des costumes des messa-
gers de l’hôtel de ville. Elles portent la date 1697.
Piece analogue portant la date: 1709.
Trois écussons en bois de chêne sculpté. Deux sont ornés d’un lion, l’autre d’une
mitre avec deux crosses en sautoir.11

Statuette en bois doré représentant St Antoine.
Trousseau de clefs anciennes.
Panneaux et montans d’une armoire gothique, avec ferron[n]eries ouvrées,
prov[enan]t du local des archives.12

Collection de timbres, poinçons, fleurets etc. provenant de l’octroi de Gand.13

Victor Vander Haeghen vulde het ‘feuille de dépot’ aan met de stukken die na 27
november 1887 werden overgedragen:14

L’archiviste a envoyé en outre au musée:

1° Les chaises et fauteils garnis de velours d’Utrecht qui se trouvaient dans son
cabinet à l’hôtel-de-ville.
2° Un petit lion en argent.
3° Le bac à mortier, le marteau et la truelle en argent qui servait pour la pose
d’une première pierre.
4° Un coffre provenant de grenier. XVIIIe siècle.
5° Le ‘Mannekenpis’ de la trésorerie XVIIIe siècle.
6[°] Une écritoire en plomb du XVIIIe siècle.
7[°] Quelques sacs ayant servi d’enveloppes à des pièces de procédure.
8[°] Des empreintes détachées de sceaux.15

Op 8 mei 1887 stond het stadsarchief een hele verzameling zegels en matrijzen af. Hier-
onder bevonden zich met ‘un coin representant S.S. Cosme et Damier’ en ‘un moule à
deux flancs, cuivre, pour mercaux de la corp[oration] des Epingliers’ ook ambachtsstuk-
ken. De munt van de Chirurgijns en Barbiers werd aangekocht in 1859 en de matrijs van
de Speldenmakers in 1848 (cfr. p. 107).16 Ook de ‘scel de la corporation des Potiers’, uit
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de zeventiende eeuw, die het stadsarchief in 1830 als gift had ontvangen, verliet in 1887
het stadsarchief.17 Aangezien de herkomst van de andere exemplaren onduidelijk is –
waarschijnlijk behoorden zij veelal van oudsher tot het stadsarchief – wordt de volledige
lijst hier niet opgenomen.18

1890

La commission [des archives] propose aussi d’envoyer au musée archéologique
une liasse de lettres commerciales avec échantillons et quelques sacs ayant servi à
des pièces de procédure.19

Een ‘feuille de dépot’ uit 1890 toont onder meer de verwerving door het museum van
bovenstaande stukken, die ontdekt waren tijdens het ordeningswerk op de stadhuiszol-
der (cfr. p. 111-112 en 124-125). Over de herkomst van de andere objecten uit de lijst is
dan weer niets geweten.20

10 mai 1890.21

Quatre mercaux en etain
Vingt et une empreintes de sceaux de diverses époques
Un petit sceau
Six chaises Louis XV, chène avec garniture velours frappé
Un fauteuil idem
Un fretel de vase en forme de lion heraldique du 17e siècle

22 déc[embre] 1890.
Une liasse de lettres commerciales avec echantillons et quelques sacs à procès
prov[enan]t du grenier de l’hôtel de ville

1891

In 1891 verhuisde het stadsarchief naar de Troonzaal (cfr. p. 29-30). De belangrijkste
objecten waren toen blijkbaar al naar het museum gezonden. Toch werden nog twee
voorwerpen overgemaakt:

Le 11 fev[rier] 1891 Mr. De Vigne autorise l’envoi au musée archéologique de
l’ancienne serrure de la trésorerie et d’un grand coffre en chêne.22

1900

Na 1891 werd het enkele jaren stil. De volgende overbrengingen door het stadsarchief
die werden teruggevonden, dateren pas uit 1900.

Op voorstel van de Commissie der Archieven, heeft het college de toelating gege-
ven om naar het Museum over te brengen de sloten in geëmailleerd zilver van het
begin der XVIe eeuw die een register versieren van de nering der Coutielwevers.23

10 juillet [1900]. Des archives de la ville de Gand: Patron en parchemin pour
bande brodée. Commencement du XVIIIe siècle.24
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1901

In 1900 besloot het stadsarchief een hele verzameling af te stoten. Op voorstel van Alf-
ons Van Werveke zouden ‘les médailles modernes qui se trouvent aux archives, ainsi que
quelques sacs de monnaies et d’assignats consignés aux archives’ naar het Oudheidkun-
dig Museum worden gezonden. Eerst stelde de conservator er een overzicht van op.25 Op
4 maart 1901 keurde het college de verhuizing goed. De lijst van de vijfentachtig medail-
les die er het voorwerp van uitmaakten, valt daarom op verschillende plaatsen terug te
vinden.

 Het register met de schenkingen aan het museum;26

 Een dossier in het modern archief van de stad Gent, aangezien het college er een
beslissing over nam;27

 Het register van de Archiefcommissie, aangezien zij waakte over de collectiemo-
biliteit van het stadsarchief.28

In het register van de Archiefcommissie werden in de kantlijn bij de inhoud van deze
ontzamelbeslissing nog enkele andere overgebrachte objecten geschreven. Het ging om:

Le mètre modêle en cuivre et dix poids en cuivre (série incomplète) envoyé au
musée, le 21 avril 1903. V. V[an]d[er] Haeghen.
Une paire de ciseaux du bureau (XVIIIe siècle) déposée au musée le 10 janv[ier]
1904.
Reçu les pièces ci-dessus. Le conservateur du Musée. A. Van Werveke

Une étui rouge contenant un thermomètre et un pèse liqueur (époque de la 1re

république) déposé au musée le 11 octobre 1904.
V. V[an]d[er] Haeghen. A. Van Werveke29

1903

Op 3 juni 1903 verklaarde Alfons Van Werveke volgende stukken ontvangen te hebben
voor het Oudheidkundig Museum:

Une médaille en bronze detenue par la ville de Gand à l’Exposition universelle de
Paris. 1900.
Une plaquette portant l’inscription: Ville de Bruxelles. 1897 (composition imi-
tant l’argent).
Une médaille en bronze: ‘De stad Gent aan de Heeren Jan Blockx en Nestor de
Tière. 25ste vertooning van de Bruid der Zee in den Nederlandschen Schouwburg
van Gent. 19 Februari 1903’.
Une médaille en bronze nickelé (?) frappée en ‘Souvenir de la visit de SS.AA.RR.
à Gand 20.VII.MCMII’.
Deux exemplaires de la médaille frappée à l’occassion du ‘25me anniv[ersai]re de
l’Association des Ingéneurs sortis des Ecoles de Gand 1901’ (bronze).
La plume et la porte-plume ayant servi à la signature du procès-verbal de la pose
de la 1re pierre du mur de quai de l’Avant-Port. 11 juin 1882.
Une plume et porte-plume ayant servi dans un circonstance analogue.30
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1907

Op 11 maart 1907 werd ‘le clef de l’ancienne trésorerie de l’hôtel de ville’ aan het
museum afgestaan. ‘La serrure figure déjà parmis vos collections,’ klonkt het toen.31 En
inderdaad, dat was al sinds 1891 het geval.

1917

Van Werveke verklaarde op 26 april 1917 enkele schilderijen uit het stadsarchief te heb-
ben meegenomen, om ze een plaats te geven in de Bijloke. Het ging om:

1° Paneel met O.L.V. en kind Jezus. Deze schilderij, 8 juni 1834 door bouw-
meester Roelant aan het Museum geschonken, was in de gewezen thesaurie ten
stadhuize gebleven toen de voorwerpen van het Museum, aldaar bewaard, wer-
den weggenomen om er het archief in te richten.
2° Doek met het portret van Dr Guinard.32

Bij Van Wervekes verklaring hieromtrent zit ook nog een overzicht van ‘stukken ont-
leend aan het archief door het Museum van Oudheidkunde’. De lijst omvat ook de twee
eerder vermelde stukken. Het ging om:

 ‘Tafereel de H. Maag met het Kindeken Jezus’
 ‘O.L. Vrouw met het kind Jezus (kopij)’
 ‘Portret van Dr. Guinard’
 ‘Een zak oude munten en assignaten’
 ‘Medaillen en plaquetten’
 ‘De matricen van Gentsche zegels’

Noten
1 SAGSCMS, nr. 88, 107.
2 Cfr. C.P. Serrure, ‘Monnaies frappées à l’Ecluse en Flandre’, Revue de la numismatique belge,

2 (1846), 402-406.
3 SAGSCMS, nr. 7/8: ‘Inventaire général des objets appartenant à la ville de Gand, qui se

trouvaient à la maison communale et dont remise a été faite à la Commission pour la Con-
servation des Monumens, pour faire partie de son Musée, à titre de dépôt’, 19 januari 1848.

4 SAGSCMS, nr. 7/2: klad van brief aan het stadsbestuur van Gent, september 1864.
5 SAGSCMS, nr. 7/2: ‘Note des objets provenant des archives et qui ont été remis à la Com-

mission des Monuments’ als bijlage bij klad van brief aan het stadsbestuur van Gent, sep-
tember 1864. Een kopie van deze lijst werd opgenomen in SAGSCMS, nr. 126, 342.

6 Jaarverslag van 1887, 44; cfr. SAGMA, AR/1041, f° 8v.
7 Al vanaf 1821 droeg een van de archiefdepots de naam ‘Chambre (of Salle) des Consignati-

ons’. In die ruimte werden familiearchieven bewaard die voortkwamen uit sekwesters en
consignaties. (Jaarverslag van 1850, 24.)

8 Uit de zeventiende eeuw. (STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de
Gand. Feuille de dépot transcrite du registre des dépôts. N° 11’, 21 februari 1887.)

9 Het museum verwierf ook een ingekaderde afdruk. (STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée
d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de dépot transcrite du registre des dépôts. N° 11’,
21 februari 1887.)
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10 ‘Sert de vitrine pour des objets de la gilde St Antoine.’ (STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée
d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de dépot transcrite du registre des dépôts. N° 11’,
21 februari 1887.)

11 Uit de zeventiende eeuw. (STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de
Gand. Feuille de dépot transcrite du registre des dépôts. N° 11’, 21 februari 1887.)

12 ‘Ayant au fronton un mortier doré.’ (STAM, nr. 8, f° 8.)
13 STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de dépot tran-

scrite du registre des dépôts. N° 11’, 21 februari 1887; STAM, nr. 12, 9-10.
14 STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de dépot tran-

scrite du registre des dépôts. N° 11’, 21 februari 1887.
15 Deze lijst werd overgenomen in SAGMA, AR/1041, f° 10v.
16 SAGMA, A/122 – 1859 – 97.
17 SAGMA, AR/464: minuut van brief aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, 19 maart

1830.
18 Het overzicht valt terug te vinden in SAGMA, AR/1041, f° 10v. – 11; STAM, nr. 8, f° 8v.

en f° 15; STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de
dépot transcrite du registre des dépôts’, 8 mei 1887.

19 SAGMA, AR/1041, f° 26.
20 STAM, ‘Stadsarchief Gent’: ‘Musée d’Archéologie de la ville de Gand. Feuille de dépot tran-

scrite du registre des dépôts’, 10 mei en 22 december 1890. Een kopie bevindt zich in
SAGMA, AR/1041, f° 27v.

21 Volgens Alfons Van Werveke overlapt deze lijst grotendeels met de nummers 1, 2 en 8 die
Vander Haeghen bijschreef op het ‘feuille de dépot’ uit 1887. (STAM, nr. 8, f° 8v.)

22 Het gaat om schepen Julius De Vigne. (SAGMA, AR/1041, f° 30; cfr. SAGMA, AR/501:
brief van De Vigne aan Vander Haeghen, 11 februari 1893.)

23 Het register in kwestie bevindt zich onder SAGOA, 196, nr. 1. (Jaarverslag van 1900, 8; cfr.
SAGMA, AR/1041, f° 49v.)

24 STAM, nr. 8, f° 23.
25 SAGMA, AR/1041, f° 50.
26 STAM, nr. 8, f° 24 – 26v.
27 SAGMA, T/80, 19.
28 SAGMA, AR/1041, f° 52 – 56v.
29 SAGMA, AR/1041, f° 56v.
30 SAGMA, AR/1041, f° 62.
31 SAGMA, T/80, nr. 12.
32 SAGMA, AR/507: verklaring van ontzameling, 26 april 1917.
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Bijlage V. Het stadsarchief en de bibliotheek

1885

Waar mogelijk wordt in cursief melding gemaakt van het jaar waarin en de wijze waarop het
stadsarchief een bepaald stuk verwief.

Documents transférés à la bibliothèque de l’Université en vertu d’une résolu-
tion de la Commission des Archives du 9 décembre 1885.
(Voir le rapport communal présenté le 4 octobre 1886. page 28)

Relevé sommaire:
I. Dessins originaux de Lucas de Heere (Théâtre de toutes les nations).

– Aankoop in 1865 (cfr. bijlage III, p. 181).
II. [Dessins originaux de] Van Reysschoot (Procession St Machaire).

– Aankoop in 1851 (?).1

III. Annotations théologiques XVIIIe siècle.
IV. Oeuvres poétiques de Lambrecht et J. Hye XVIIe siècle.

– Aankoop in 1858 (cfr. bijlage III, p. 179).
V. Catalogue manuscrit de la bibliothèque du château de Gavre XVIIe siècle.

– Aankoop in 1874.2

VI. Traité d’arithmétique 1710.
VII. Cours de logique de Louvain 1721.
VIII. Cours de droit civil et de droit canonique XVIIIe siècle.
IX. Cours de rhétorique.
X. Placards (anciens) en double (liasses et petits recueils reliés).
XI. Les chroniques concernant Gand et la Flandre:

1° Chroniques des comtes de Flandre.
‘Geschreven door orders van wylent myn heer van Boonem uyt de ori-
gineele stuckx die zig in de archieven gevonden, gecocht door F. van
Huerne de Puyenbeke’

– Aankoop in 1860 (cfr. bijlage III, p. 180)
2° Algemeene geschiedenissen der Nederlanden.

(Depuis la conquête de César). 2 vol[umes].
– Aankoop in 1875.3

3° Beschryving van den Nederlandsche oudheden.
M[anu]s[crit] Corn. Gaillard. XVIIIe siècle.
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4° ‘Chronique de Flandre. M[anu]s[crit].’ ‘Lestore des comtes de Flandre.’
Copie moderne.

– Aankoop in 1866 (cfr. bijlage III, p. 183)
5° ‘Extrait chronique de Flandres 634 ad 1500.’

Extrait moderne d’une chronique de Flandre de Jean Hendricq, de St

Omer.
6° Chronycke der stad Ghendt.

M[anu]s[crit] de 903 f[olios].
– Aankoop in 1858 (cfr. bijlage III, p. 180).

7° Pater de Jonghe. Gendsche geschiedenissen 1565-1585.
– Aankoop in 1840.4

8° Roothaese. Gendsche geschiedenissen 1536-1542.
– Aankoop in 1847.5

9° Chronyke van Ghendt. 1566-1584.
– Aankoop in 1840.6

10° Chronyk van Gendt 1578-1632.
– Aankoop in 1866.7

11° Geschiedenisse van de graven van Vlaenderen. M[anu]s[crit] XVIe siècle.
12° Antiquiteyten van Gent. 1372-1566.

Copie moderne de Van Hoorebeke.
– Aankoop in 1855.8

13. Merkwerdige voorvallen binnen Gent 1787-1808.
door F.-X. van Quickenborne.

– Aankoop in 1867 (cfr. bijlage III, p. 187).
14. Chronique gantoise relatant des événements du XVIe et du commence-
ment du XVIIe siècle. 8 feuillets.
15. Privilegien van den lande van het Vrye door A. Bultink 1676.

Contient la généalogie des comtes de Flandre.
– Aankoop in 1866 (cfr. bijlage III, p. 183)

16. Evénements arrivés à Gand XVIIIe siècle. 2 cahiers.
17. ‘Livre des rébellions de Flandre contre leur seigneur naturel.’

Avec quelques copies de documents à la fin.
Provient de la famille de Meulenaer.

18. Geschiedenissen tot Ghendt 1525-1561.
Provenant de Pelichy van Huerne.

– Aankoop in 1860 (cfr. bijlage III, p. 180).
19. Chronycke van Ghendt tot 1585. M[anu]s[crit] du XVIe siècle.

– Aankoop in 1840 (?).9

20. Historie der stadt Ghend.
M[anu]s[crit] moderne. Vente Jean De Meyer.

– Aankoop in 1869 (cfr. bijlage III, p. 188).
21. N. Despars. Chronyk van Vlaenderen 1482-1492.

– Aankoop in 1873.10

22. Chronique de Flandres XVIe siècle.
(A servi à Denis Sauvage).

– Aankoop in 1866.11
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23. Antiquiteyten van Gendt.
Memorieboek avec miniatures – Interfolié.

– Aankoop in 1879 (?) (cfr. bijlage III, p. 191).
24. Chronyk van Gent 1538-1542.

Cahier.
– Aankoop in 1855.12

25. Chronyk van Ghendt 1301-1568.
– Aankoop in 1869 (cfr. bijlage III, p. 188).

26. Antiquités de Flandre.
– Aankoop in 1866 (cfr. bijlage III, p. 183).

27. Chronique de Flandre (en flamand) Ecriture XVIe siècle.
Relié avec une chronique de Gand sous Charles V. (Van Lokeren).

– Aankoop in 1878 (cfr. bijlage III, p. 191).
28. Chronique flamande. Ecriture du XVIe siècle.

(Van Lokeren).
– Aankoop in 1878 (cfr. bijlage III, p. 191).

29. Memorie hoe de stede van Ghendt gheghouverneert is gheweest, nopens
de wethouders ende politie der selver stede.

Ecriture moderne (Van Lokeren).
– Aankoop in 1878 (cfr. bijlage III, p. 191).

30. Cronyck van Vlaenderen.
Petit cahier.

31. Reis naar Antwerpen … Gent, 1714.
– Aankoop in 1877.13

32. Dagchronyk van Gent 1538-1589.
M[anu]s[crit] XVIe siècle.

– Aankoop in 1855.14

33. J. Dixmude 1430.
Chronique provenant de Lambin d’Ypres.

– Aankoop in 1866 (cfr. bijlage III, p. 183).
34. Scepenen van Brugge van 1279 tot 1607.

– Aankoop in 1848.15

35. Gent – Kronyk 1789-1794.
Petit cahier.

– Aankoop in 1867 (cfr. bijlage III, p. 187).
36. Généalogie des comtes de Flandre.

Petit cahier.
37. Chronique. Evénements 1780-1781.
38. Oorsprongh van Nederlandt en ghedenkweirdighe geschiedenissen voor-
gevallen in Vlaenderen ende … Ghendt, tot 1607.

Afgeschreven door J.B. d’Obercourt.
– Aankoop in 1838.16

39. Antiquiteyten der gheschiedenissen voorghevallen soo in de XVII provin-
cien van Nederlandt als principalyck in de stadt van Ghendt. 1301-1737.

– Afkomstig uit het Historisch Museum.17

droom.archivaris.book  Page 207  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



BIJLAGE V. HET STADSARCHIEF EN DE BIBLIOTHEEK 

208

40. Justo Billet. Politieboek, 11 volumes.
– Aankoop in 1843 en 1873 (cfr. bijlage III, p. 178).18

41. [Justo Billet]. Chronyk van Gent. 5 volumes.
– Aankoop in 1843 (cfr. bijlage III, p. 178).

42. [Justo Billet]. Chronyk der beroerten van Gent. 1 vol[ume].
43. [Justo Billet]. Chronyk van Gent. 2 vol[umes].

– Aankoop in 1839 (cfr. bijlage III, p. 177).
44. [Justo Billet]. Chronyk van Gent. 2 vol[umes].

– Aankoop in 1878 (cfr. bijlage III, p. 191).
45. [Justo Billet]. Den geestelyken grooten calendrier. 1 vol[ume].

– Aankoop in 1865.19

46. [Justo Billet]. Testamentboek. 1 vol[ume].
47. [Justo Billet]. Livre généalogique. Annotations. 1 vol[ume] avec notes
détachées.

– Aankoop in 1884 (cfr. bijlage III, p. 191).
48. [Justo Billet]. Ghedincweerdighe saecken. 1 vol[ume].

– Aankoop in 1869 (cfr. bijlage III, p. 188).
49. Gouvernement des Pays-Bas.

M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.
– Aankoop in 1869 (cfr. bijlage III, p. 188)

50. Mémoire sur le gouvernement des Pays-Bas.
(Attribué au C[om]te Goswein de Wynants).
M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.

51. Mémoire sur l’état politique des Pays-Bas.
(C[om]te de Neny).
M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.

52. Mémoire sur l’état politique des Pays-Bas.
(C[om]te de Neny).
M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.

53. Traité de la féodalité en Flandre, précédé de la généalogie des comtes de
Flandre.

– Couverture du m[anu]s[crit] de Van Vaernewyck, publié par Ferd. Vander
Haeghen pour les Bibliophiles flamands.
Un grand nombre d’affiches et brochures varia modernes imprimés presque
toutes par l’administration. [Il ne s’agit pas des affiches déposés par la police, mais
d’affiches ayant déjà servi et considérées comme sale papier. V. V[an]d[er]
H[aeghen]]20

N.B. Un recueil de pièces diverses contenant entre autres des documents relatifs à
Utenhove, et des poésies, se trouve à la bibliothèque de l’Université depuis le 6
février. Ce recueil appartenait précédemment à la Commission des Monuments.

L’archiviste.
Victor Vander Haeghen

Pièces remises à la bibliothèque restent la propriété de la ville de Gand de même
que la collection de Gandavensia.
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Le bibl[iothécaire] de l’Université.
F. Vander Haeghen

La bibl[iothèque] a acheté un compte de travaux au Princenhof, 1441.
En 1893 Mr H. Lippens bourgmestre a donné à la bibl[iothèque] une chronique
par Stalins.21

1887

Registres envoyés à la bibliothèque par les archives de la ville en vertu de la
résolution de la Commission des Archives du 19 janvier 1887.
1° Les atlas (en double) de Jean van Bochaute et Maximiliaen Reynaer (1691),
savoir:

I. Omlooper. St Pieters-Ayghem
II. [Omlooper]. St Pieters Aelst
III. [Omlooper]. Wondelgem
IV. [Omlooper]. Royghem

2° Registre des fortifications par Jan de Buck 1590 (en double).
3° Petit cahier: inventaire des comptes de la ville des registres de recettes etc.
dressé en 1717 (Existe en quadruple).
4° 4 registres de l’huisgeld XVIIIe siècle (en double).
5° Un paquet d’assignats.
6° Une chronique de Boorlut [sic] XVIIIe siècle (suite de l’envoi fait précedem-
ment).
7° Chronique des Frères d’Armes de l’Empire (suite de l’envoi fait l’année der-
nière).
8° Cours de droit romain. 4 liasses. XVIIIe siècle (suite de l’envoi fait précédem-
ment).
9° Un paquet de cartes et plans détachés concernant la ville de Gand (anciens et
modernes) [doubles].22

10° Annotationes ad Consuetudenes Gandavenses – Decreten rakende de costumen.
(Deux cahiers ajoutés (à la demande de monsieur A. Du Bois) aux registres rela-
tifs à la coutume qui se trouvent à la bibliothèque de l’Université, n° 681I).23

11° Serie de cinq volumes de pièces écrites et imprimées, formant les tomes 41,
50, 51, 52 et 53 d’une collection qui se trouve à la bibliothèque, sous le titre de
Facta Juridica (recueil formé par un magistrat au XVIIIe siècle).

12 – Plan Horenbault de 1619

Les documents ci-dessus ont été déposés à la bibliothèque de l’Université. Ils
restent la propriété de la ville.

F. Vander Haeghen
Bibl[iothèque] univ[ersitaire de] Gand.24

droom.archivaris.book  Page 209  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



BIJLAGE V. HET STADSARCHIEF EN DE BIBLIOTHEEK 

210

Journaux envoyés à la bibliothèque par les archives de la ville en vertu de la
résolution de la Commission des Archives du 4 novembre 1887.

Gendsche Gazette 1753 à 1800 50 volumes
Journal de Commerce 1803-1811 9 vol[umes]
Waerschouwingen 1804. 1 vol[ume]
Affiches de Gand 1812-1814 5 vol[umes]
Gazette générale des Pays-Bas 1815-1818 7 vol[umes]
Journal de Gand 1815-1829 et 1818-1825 22 vol[umes]
Journal de la Flandre Orientale et Occidentale 1816-1818 3 vol[umes]
Le Véridique 1818-1820 3 vol[umes]
Journal des Affiches 1821-1823 2 vol[umes]
Courrier de Gand 1822-1825 2 vol[umes]
Journal de Bruxelles 1824-1827 11 vol[umes]
Courrier de la Flandre 1826 1 vol[ume]
Gazette des Pays-Bas 1827-1830 13 vol[umes]
Le Catholique 1827-1829 3 vol[umes]
Le Catholique des Pays-Bas 1827-1830 8 vol[umes]
Journal des Flandres 1831-1837 
[et] 1839-1848 14 vol[umes] [et] 10 paq[uets]
De Vlaemsche Leeuw – Baes Kimpe [et]
Pierlala 1857-1867 1 paquet
Le Bien Public 1872, 1873 [et] 1876-1877 5 [paquets]
Belgique judiciaire 1873 à 1884 12 volumes25

Vlaamsche Evangeliebo[de] 1862-1882
(cesse de paraître en 1882) 2 vol[umes] et 2 cahiers
Maranatha 1883 (revue protestante qui fait suite au
journal précédent) 1 petit paquet
Double:

Mémorial administratif 1845-1877 33 volumes26

[Mémorial administratif] 1845-1864 20 [volumes]27

Bulletin communal 1868-1877 12 vol[umes]28

Journal officiel 1814-1829 36 [volumes]
Bulletin des Lois de la Belgique 1831-1840 20 [volumes]
Règlements de la Police de Gand 1819, 1833,
1838 et 1843 5 [volumes]29

Lois et Arrêtés de la Belgique 1855 1 vol[ume]

Note. La police a redemandé le 18 sept[embre] 1888:
Le Bulletin communal 1868-1885
Le Mémorial admin[istratif] 1845-1885
Le Recueil des Lois 1794-1814
Les anciens règlements de police30
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Documents envoyés aux archives de la ville par le bibliothécaire de la ville et de
l’Université. (d’après le registre d’entrée des archives).

10 déc[embre] 1885. Petite liasse de placards en double provenant de la collec-
tion gantoise XVIIe et XVIIIe siècle.

25 octobre 1886: Archives de Ste Pharaïlde: Chartes et documents et registres (250
pièces). [reeks XLVIII]

7 janvier 1887: Vleeschauwers: ‘Deelbouck waerop geannotteert staen alle de
supposten, vernieuwd in 1768’ (Klein Vleeschhuis). [reeks 157]
[Vleeschauwers]. Resolutieboek 1724-1775 (Klein Vleeschhuis). [reeks 157]
[Vleeschauwers]. Register van geboorten 1507-1789 (vernieuwd in 1637). [reeks
157]
‘Resolutien ende handtboeck van de gebuurte de Corte Munte’ 1761-1882.
[reeks 128]
Urbanisten gezeid Ryke Claren. Rekeningen 1763, 1774, 1776, 1768-69, 1764-
1765 (5 reg[istres]).
Ryke Gasthuis. Rekeningen 1737, 1750 (2 reg[istres]).
Nonnenbossche. Rekeningen 1763 (1 reg[istre]).

18 novembre 1887: Ordonnances des voisinages des ‘Curte ende Langhe Meere’.
1657. Parchemin. [reeks 128]
Chartes du couvent de Ter Haeghe: Vidimus de la charte de la comtesse Margue-
rite, déc[embre] 1278, donné en 1296. (parchemin)
Pièces des années 1581, 1582, 1585 et 1588 (parchemin)31

1890

Séance du jeudi 30 octobre 1890

[…]

Il est donné ensuite lecture d’un rapport sur les classements faits au grenier pen-
dant le dernier trimestre (juillet, août et septembre). Ce rapport contiendra la
liste de pièces destinées à être envoyéees à la bibliothèque de la ville et de l’Uni-
versité.
1° Liasses varia portant le rubriques: littérature, arithmétique, philosophie,
logique, théologie, cahiers de Facta Juridica; pièces intitulées quaritur ou
casus; commentaires de coutumes, mémoires de magistrats, cahiers de l’Uni-
versité de Louvain, (tous documents plus ou moins complets du XVIIe et du
XVIIIe siècle 10 liasses
2° – Tragédies latines. XVIIe siècle 1 petite liasse
3 – Poésies et chansons flamandes (parmi lesquelles une petit pièce autographe de
Lucas d’Heere XVIe siècle) 1 liasse
4 – Poésies et chansons françaises 1 liasse
5 – [Poésies] latines 1 petite liasse
6 – Recettes médicales, pharamatiques et culinaires 1 liasse
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7 – Musique notée (fragments) 1 petite liasse
8 – Pièces concernant la famille des imprimeurs Manilius, dont le fonds se trouve
à la bibliothèque 1 liasse
9 – Notes sur des tableaux et des ventes d’objets d’art 1 petite liasse
10 – Catalogues manuscrits de livres 1 petite liasse
11 – Pièces imprimées diverses 10 liasses
12 – Dessins, cartes à jouer, calendiers manuscrits 1 petite liasse
13 – Volumes de maisons commerciales 111 volumes de formats divers32

Dépôt fait par la ville de Gand à la bibliothèque de la ville et de l’Université.

Les soussignés, monsieur Auguste Wagener, agissant comme administrateur ins-
pecteur de l’Université de Gand, et monsieur Ferdinand Vander Haeghen agis-
sant comme bibliothécaire en chef de l’Université d’une part;

Monsieur Hippolyte Lippens, bourgmestre de la ville de Gand, et Victor Vander
Haeghen, archiviste de la ville d’autre part;

déclarent que les documents suivants, qui appartiennent aux archives de la ville de
Gand et devront toujours y être réintégrés à première requisition, ont été placés, à
titre de dépôt, dans le local de la bibliothèque de l’Université de Gand.

1° – L’atlas historique et topographique de la ville de Gand, dont le premier
fonds a été formé au moyen de la collection Goetghebuer. La série de pièces qui
s’y trouvent a été successivement prèsque quadruplée et portée au nombre de plus
de sept mille documents, outre les albums, par l’adjonction des atlas Van Lokeren
et Vander Haeghen, des dons faits par M.Mrs Sunaert, Den Duyts (pièces de
Minard), Lammens et plusieurs autres personnes. On y a joint aussi quelques
documents achetés isolément par la ville.
Sont considérés comme annexes à cet atlas les tableaux suivants venant de l’hôtel
de ville et de l’académie de dessin:
• Trois plans du beffroi, parmi lesquels le plus ancien.
• Deux plans originaux de l’hôtel de ville.
• Vue de l’hôtel de ville par De Notre.
• Id[em] par Stroobant.
• La vue à vol d’oiseau de Gand, tableau anonyme de 1534.
• Le grand plan de Gand par J. Hoorenbauld de 1619.
• Le Princenhof à l’époque du baptême de Charles Quint.
• La naissance de Charles Quint (Magnum Jovis incrementum).
2 – Environ quinze mille pièces volantes relatives à la ville de Gand, classées par
ordre de matières et comprenant des affiches, ordonnances, documents de socié-
tés, de métiers, de confréries, de corporations civiles et religieuses, pièces de cir-
constances diverses (collection formée par Mr Ferd. Vander Haeghen).
3 – Les livres de l’ancienne société de la bourse, donnés à la ville par l’intermé-
diaire de M.Mrs Hipp. Metdepenningen et Aug. De Cock.
4 – Recueils de pièces relatives au congrès des sciences sociales tenu à Gand en
1863 et réunies en trois volumes par Mr Ferd. Vander Haeghen.
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5 – Trente deux volumes de pièces relatives aux fêtes de la Pacification de Gand
réunies par Mr Ferd. Vander Haeghen.
6 – La correspondance et autres documents de la Société pour l’Encouragement
des Beaux-Arts et de la Société royale des Beaux-Arts et de Littérature, relatives
principalement aux expositions de tableaux, et comprenant plus de cent-cin-
quante volumes.
7 – Le manuscrit de M. van Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden, acheté par la
ville.
8 – Recueil de pièces diverses contenant entre autres des documents relatifs à
Utenhove, et des poésies (recueil ayant appartenu à la Commission locale des
Monuments).
N.B. Appartiennent également à la ville: tous les manuscrits ayant fait partie de la
collection de la dite Commission des Monuments, notamment des traités ascé-
tiques, des poésies et quelques pièces de circonstance.
9 – Dessins originaux de Lucas de Heere (Théâtre de toutes les nations) recueil
acheté en 1864 pour la ville par Mr Ferd. Vander Haeghen.
10 – Dessins originaux de Van Reysschoot (Procession St Macaire).
11 – Recueil d’annotations théologiques XVIIIe siècle (peu important).
12 – Oeuvres poétiques de J. Lambrecht et J. Hye XVIIe siècle.
13 – Livres concernant spécialement les beaux-arts et l’histoire provenant de
l’anc[ien] Société des Beaux-Arts et de Littérature.
14 – Catalogue manuscrit de la bibliothèque de Gavre XVIIe siècle.
15 – Registres et documents donnés par les chefs confréries de St Georges, St

Antoine et St Michel (outres qui ceux envoyés par l’Etat).
16 – Traité d’arithmétique 1710 (peu important).
17 – Cours de logique de Louvain 1721 (peu important).
18 – Cours de droit canonique XVIIIe s[iècle] (peu important).
19 – Cours de rhétorique (peu important).
20 – Collection de placards anciens. (liasses et petits recueils) (double des
archives).
21 – Somme de St Thomas d’Aquin, manuscrit du XIVe siècle.
22 – Chroniques manuscrites, chroniques des comtes de Flandre ‘Geschreven
door orders van wylent mynheer van Boonen [sic] uyt de origineele stuckx die zig
in de archieven gevonden, gecocht door F. van Huerne de Puyenbeke’ – 11
registres
23 – Algemeene geschiedenissen der Nederlanden. Depuis la conquête de César.
2 vol[umes].
24 – Beschryving van den Nederlandsche oudheden. M[anu]s[crit] de Corn.
Gaillard. XVIIIe siècle.
25 – ‘Chronique de Flandre. M[anu]s[crit].’ ‘Lestore des comtes de Flandre.’
Copie moderne.
26 – ‘Extrait chronique de Flandres 634 ad 1500.’ Extrait moderne d’une chro-
nique de Flandre de Jean Hendricq, de St Omer.
27 – ‘Chronycke der stad Ghendt’. M[anu]s[crit] de 903 f[olios].
28 – Pater de Jonghe. Gendsche geschiedenissen 1565-1585. M[anu]s[crit].
29 – Roothaese. Begin der gendsche geschiedenissen 1536-1542.

droom.archivaris.book  Page 213  Monday, October 26, 2015  8:59 AM



BIJLAGE V. HET STADSARCHIEF EN DE BIBLIOTHEEK 

214

30 – Opstand van Gendt. 1566-1584.
31 – Chronyk van Gendt 1578-1632.
32 – Geschiedenisse van den graven van Vlaenderen. M[anu]s[crit] XVIe siècle.
33 – Antiquiteyte van Gent. 1372-1566. Copie moderne de Van Hoorebeke.
34 – Merkwerdige voorvallen binnen Gent 1787-1808 door F.-X. van Quicken-
borne.
35 – Chronique gantoise relatant des événements du XVIe et du commencement
du XVIIe siècle. 8 feuillets.
36 – Privilegien van den lande van het Vrye door A. Bultink 1676. Contient la
généalogie des comtes de Flandre.
37 – Evénements arrivés à Gand XVIIIe siècle. 2 cahiers.
38 – Livre des rébellions de Flandre contre leur seigneur naturel avec quelques
copies de documents à la fin. Provient de la famille de Meulenaer.
39 – Geschiedenissen tot Gendt 1525-1561. Provenant de Pelichy van Huerne.
40 – Chronycke van Ghendt tot 1585. M[anu]s[crit] du XVIe siècle.
41 – Historie der stadt Ghend. M[anu]s[crit] moderne. Vente Jean De Meyer.
42 – N. Despars. Chronyk van Vlaenderen 1482-1792 [sic].
43 – Chronique de Flandres XVIe siècle. (a servi à Denis Sauvage).
44 – Antiquiteyten van Ghendt. – Memorieboek avec miniatures interfolié.
45 – Chronyk van Gent 1538-1542. Cahier.
46 – Chronyk van Ghendt 1301-1568.
47 – Antiquités de Flandre.
48 – Chronique de Flandre (en flamand) écriture 16e siècle. Relié avec une chro-
nique de Gand sous Charles V. (Van Lokeren).
49 – Chronique flamande. écriture du XVIe siècle (Van Lokeren).
50 – Memorie hoe de stede van Ghendt gheghouverneert is gheweest, nopens de
wethouders ende politie der selver stede. écriture moderne (Van Lokeren).
51 – Cronyk van Vlaenderen. petit cahier.
52 – Reis naar Antwerpen Gent, 1714.
53 – Dagchronyk van Gent 1538-1589. M[anu]s[crit] XVIe siècle.
54 – J. Dixmude 1430. chronique provenant de Lambin d’Ypres.
55 – Scepenen van Brugge van 1279 tot 1607.
56 – Gent. Kronyk 1789-1794. petit cahier.
57 – Généalogie des comtes de Flandre. petit cahier.
58 – Chronique événements 1780-81.
59 – Oorsprongh van Nederlandt en ghedenkweirdighe geschiedenissen voorge-
vallen in Vlaenderen ende … Ghendt, tot 1607. ageschreven door J.B. d’Ober-
court.
60 – Antiquiteyten der gheschiedenissen voorghevallen soo in de XVII provin-
cien van Nederlandt als principalijck in de stadt van Ghendt. 1301-1737.
61 – Justo Billet. Politieboek, 11 volumes.
62 – Justo Billet. Chronyk van Gent. 5 volumes.
63 – Justo Billet. Chronyk der beroerten van Gent. 1 vol[ume].
64 – Justo Billet. Chronyk van Gent. 2 vol[umes].
65 – Justo Billet. [Chronyk van Gent. 2 volumes.]
66 – Justo Billet. Den geestelijken grooten calendrier. 1 vol[ume].
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67 – Justo Billet. Testamentboek. 1 vol[ume].
68 – Justo Billet. Livre généalogique. Annotations. 1 vol[ume] avec notes déta-
chées.
69 – Justo Billet. Ghedincweerdighe saecken. 1 vol[ume].
70 – Gouvernement des Pays-Bas. M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.
71 – Mémoire sur le gouvernement des Pays-Bas. (attribué au comte Goswein de
Wynants). M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.
72 – Mémoire sur l’état politique des Pays-Bas. (C[om]te de Neny).
M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.
73 – Mémoire sur l’état politique des Pays-Bas. (C[om]te de Neny).
M[anu]s[crit] XVIIIe siècle.
74 – Traité de la féodalité en Flandre, précédé de la généalogie des comtes de
Flandre.
75 – Les atlas (en double des archives) de Jean van Bochaute et Maximiliaen Rey-
naer (1691), savoir: I. St Pieters-Ayghem. II. St Pieters Aelst. III. Wondelgem.
IV. Royghem
76 – Registre des fortifications par Jan de Buck 1590. Double des archives.
77 – Petit cahier inventaire des comptes de la ville des registres de recettes etc.
dressé en 1717 (existe en quadruple aux archives).
78 – 4 registres de l’huisgeld XVIIIe siècle (doubles des archives).
79 – Un paquet d’assignats (sans importance).
80 – Une chronique de Borluut XVIIIe siècle.
81 – Chronique des Frères d’Armes de l’Empire.
82 – Cours de droit romain. 4 liasses. XVIIIe siècle.
83 – Un paquet de cartes et plans détachés concernant la ville de Gand (anciens
et modernes en double).
84 – Annotationes ad Consuetudines Gandavenses
85 – Decreten rakende de costumen.
86 – Deux cahiers ajoutés (à la demande de monsieur A. Du Bois) aux registres
relatifs à la coutume qui se trouvent à la bibliothèque de l’Université, n° 681I.33

87 – Série de cinq volumes de pièces écrites et imprimées, formant les tomes 41,
50, 51, 52 et 53 d’une collection qui se trouve à la bibliothèque, sous le titre de
Facta Juridica (recueil formé par un magistrat au XVIIIe siècle).
88 – Une collection de journaux en paquets et en volumes, telle qu’elle a été
inventoriée dans le registre des procès verbaux de la Commission des Archives.

Fait à Gand, le 31 [décem]bre 1890 et dressé en double exemplaire.

(signé) V. Vander Haeghen (signé) A. Wagener
H. Lippens F. Vander Haeghen34
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1891

Par apostille sur une lettre de rappel adressée par l’archiviste le 21 décembre
1891, à Mr l’échevin De Vigne, celui-ci a autorisé l’envoi à la bibliothèque des
pièces suivantes

1° Affiches antérieures aux dix dernières années, et dont la destruction a été déci-
dée par le collège.
2° La collection de plans de l’hôtel de ville dressée par Mr Schellinck
Les papiers et dessins provenant de la mortuaire de l’architecte Roelandt, papiers
qui pour la plupart ne concernent pas la ville de Gand, mais qui devraient com-
pléter l’oeuvre de cet artiste dans la collection des célébrités gantoises.

– Au sujet de ces derniers documents l’archiviste a tenu à faire observer que beau-
coup de papiers concernant les monuments élevés à Gand par Roelandt ont été
cédés il y a quelques années à la bibliothèque par feu Mr Maeterlinck-Roelandt.35

Noten
1 SAGMA, A/122 – 1851 – 99.
2 SAGMA, A/122 – 1873 – 105.
3 SAGMA, A/122 – 1875 – 107.
4 SAGMA, A/122 – 1840 – 87.
5 SAGMA, A/122 – 1847 – 109.
6 SAGMA, A/122 – 1839 – 94.
7 SAGMA, A/122 – 1866 – 98.
8 SAGMA, A/122 – 1855 – 82.
9 SAGMA, A/122 – 1839 – 94.
10 SAGMA, A/122 – 1872 – 100.
11 SAGMA, A/122 – 1866 – 98; Jaarverslag van 1867, 10.
12 SAGMA, A/122 – 1855 – 82; Jaarverslag van 1855, 14.
13 SAGMA, A/122 – 1877 – 108.
14 SAGMA, A/122 – 1855 – 82; Jaarverslag van 1855, 14.
15 SAGMA, A/122 – 1847 – 109.
16 SAGMA, A/122 – 1837 – 105.
17 SAGSCMS, nr. 7/5. Het handschrift was een schenking van Pierre-Joseph Versturme-Roe-

giers.
18 SAGMA, A/122 – 1872 – 100.
19 SAGMA, A/122 – 1864 – 103; Jaarverslag van 1865, 8.
20 Volgens Decavele en Vannieuwenhuyse, Archiefgids, 20. was dit ‘de complete verzameling

stadsaffiches’.
21 SAGMA, AR/1041, f° 6v. – 8.
22 Decavele en Vannieuwenhuyse, Archiefgids, 20. stellen dat het gaat om ‘alle losse kaarten en

plannen’, maar zagen daarbij de aantekening ‘doubles’ over het hoofd.
23 Mogelijk gaat het niet om ‘n° 681I’ maar om ‘687I’. Tegenwoordig is UBG, BHSL.HS.0687/1

het plaatsingsnummer van Reflectiones ad consuetudinis Gandavenses van Albert Guillaume
Beyens.

24 SAGMA, AR/1041, f° 8v. – 9.
25 Geschrapt, met de melding ‘Cabinet de Mr Callier’.
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26 Geschrapt.
27 Geschrapt.
28 Geschrapt.
29 Geschrapt.
30 SAGMA, AR/1041, f° 11 – 11v.
31 SAGMA, AR/1041, f° 20 – 20v.
32 SAGMA, AR/1041, f° 25v. – 26.
33 Dit nummer vormt samen met de twee voorgaande slechts een object (cfr. bijlage V, p. 209).
34 SAGMA, AR/1041, f° 38 – 41.
35 SAGMA, AR/1041, f° 30.
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Bijlage VI. Het stadsarchief en het Rijksarchief

1858

Afgestaan door het stadsarchief (afgestaan op 14 december 1858)
Stadsrekeningen voor 1325-1326, 1326-1327, 1327-1328, 1338-1339,
1340-1341, 1365-1366, 1382-1383, 1411-1412, 1415-1416 en 1424-14251

Afgestaan door het Algemeen Rijksarchief (verworven op 14 december 1858)
1. Officiers de justice
Comptes du grand bailli de Gand et des baillis du Vieuxbourg de Gand de
1388 à 89 et 1632 à 36 [reeks 414bis, nr. 1]
Compte de sousbailli de Gand, de 1651 à 1668 (un registre)
2. Comptes communaux
Comptes de la ville de Gand de 1560 (fragment), 1676 à 77 et 1677 à 78
(trois registres) [reeks 400]
Comptes des impositions nouvelles pour fournir aux aides et subsides ordi-
naires de la ville et district de Gand, de 1676 à 77 et 1690 à 91 (deux regi-
stres) [reeks 25, nr. 31]
3. Vivres et munitions
Compte du munitionnaire de la ville et château de Gand de 1716 à 1730 (un
registre) [reeks 25, nr. 28]
4. Collége
Compte de l’ameublement et de l’économie du collége pensionnat de Gand
de 1778 à 1783 (sept registres) [reeks 2008]
5. Officiers de justice
Comptes du bailli de Gand, des années 1304, 1305, 1306, 1307, 1373, 1374,
1375, 1376, 1377, 1378 (20 rouleaux) [reeks 414, nr. 1 en 2]
6. Reliefs de fiefs
Compte des reliefs de fiefs de l’année 1372 (un rouleau)
7. Monnaies
Comptes de la monnaie de Gand, des années 1365, 1376, 1377, 1388-89 et
1389-90 (5 rouleaux) [reeks 151, nr. 1]
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Afgestaan door het Algemeen Rijksarchief (aanvulling op de eerste zending,
verworven op 18 december 1858)

1. Officiers de justice
Compte du bailli de Gand, 1400, 1400 à 1401, 1401 à 1402, 1428, 1431
(mai ad juillet), 1431 (juillet ad [septem]bre), 1434 ([septem]bre ad janvier),
1434 (mai ad [septem]bre), 1505 ad 1507, 1514 ad 1515 [reeks 414bis, nr. 1]
3. Vivres et munitions
Compte des munitions et vivres, du château de Gand de 1540 à 1553 [reeks
25, nr. 2]2

1886

Afgestaan door het stadsarchief (goedgekeurd door het college op 18 januari
1886)

Un fragment du compte de l’épargne de 1552 fol[ios] XXXIII à XL

Afgestaan door het Algemeen Rijksarchief
Un compte rendu par Henri Stercke, bailli du Vieux Bourg de Gand du droit
de meilleur cartel [reeks 414bis, nr. 2]3

1888

Afgestaan door het stadsarchief (afgestaan op 18 september 1888)
Deux cent septante-six registres et liasses en portefeuilles contenant des minu-
tes et protocoles de notaires.4

Afgestaan door het Rijksarchief te Gent (verworven op 18 september 1888)
Neuf documents sur parchemin des années 1[2]38 à 1473, relatifs à l’hôpital
de St Jean dans l’huile, cotés 1 à 9.
Une charte de 1496 relative aux Soeurs-grises, près St Jacques, cotée 10.
Une charte de 1473 et deux liasses du 18e siècle, relatives au couvent des
Alexiens, cotées 11 à 13.
Une charte de 1500 et dix liasses relatives à l’hospice de St Georges, cotées 14
à 24.
Six liasses relatives à l’hospice de Ste Catherine, ou Alyns hospital, cotées 25 à
30.
Une charte de 1354 et deux documents sur papier de 1635 et 1654 relatifs à
l’hospice Wennemaer, cotés 31 à 33.
Trois chartes de 1262, 1373 et 1422 [Recluse d’Ackerghem armitage] et une
liasse relative au petit béguinage, dit ter Hoyen, cotées 34 à 37.5

1893

Afgestaan door het stadsarchief (afgestaan op 31 oktober 1893)
1° Un registre comprenant 17 cahiers contenant les actes passés par le notaire
J. Van Maldeghem 1731 à 1735.
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2° Trois liasses contenant des minutes, protocoles et copies d’actes passés par
les notaires V. de Jaghere, C. Tâcq, J.B. Odevaere, P. Everaert, J. Bauduyns,
J. de Dobbeleer et J. van der Meeren.

Afgestaan door het Rijksarchief te Gent (verworven op 31 oktober 1893)
1° Compte de l’infirmerie du béguinage de Ste Elisabeth à Gand. 1656-1657.
2° Deux comptes, avec documents y annexés, du couvent de St Georges à
Gand. 1757 à 1762 et 1775 à 1782.6

1895

Afgestaan door het stadsarchief (goedgekeurd op 16 december 1895, niet uitge-
voerd)

1° Le terrier de Meirelbeke. 1 vol[ume] gr[an]d in fol[io]. 1662. [Vreemde
Steden]
2-5. Quatre registres namptissement boeken, Raed van Vlaenderen, fin du XVII
et XVIIIe siècles. [reeks 5, nr. 28/1-3]
6-9. Deux registres et deux liasses de Burst et Bambrugghe. XVII et XVIIIe

siècles. [Vreemde Steden]
Ces derniers documents proviennent: les nos 1-5 des papiers jetés dans les
combles de l’hôtel de ville, les nos 6-9 du don fait par Mme la comtesse de
Kerchove de Denterghem.7

Noten
1 Normaal gezien had de stadsrekening van 1352-1353 geruild moeten worden, maar omdat

er te veel verschillen merkbaar waren tussen de twee exemplaren in het stadsarchief, werd in
plaats daarvan een dubbel van 1424-1425 afgestaan. (SAGMA, AR/492: aantekening door
Joseph De Moor, 4 december 1858.)

2 SAGMA, AR/492.
3 SAGMA, C/7/67, f° 46.
4 SAGMA, AR/1041, f° 13v. – 18. bevat het overzicht van alle afgestane registers en bundels.
5 SAGMA, AR/571: proces-verbaal van de archiefruil tussen het stadsarchief van Gent en het

Rijksarchief te Gent, 18 september 1888; SAGMA, AR/1041, f° 12v. – 13.
6 SAGMA, AR/571: proces-verbaal van de archiefruil tussen het stadsarchief van Gent en het

Rijksarchief te Gent, 31 oktober 1893; SAGMA, AR/1041, f° 32 – 32v.
7 SAGMA, AR/571: brief van de Archiefcommissie aan het stadsbestuur van Gent, 10 decem-

ber 1895.
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Bijlage VII. Index van de vermelde archiefreeksen

In de loop van dit onderzoek kwamen allerlei archiefstukken ter sprake. Zij werden bij-
voorbeeld aangekocht, ontsloten of gebruikt. Doorheen heel het werk werd de referentie
naar de vindplaats van die stukken toegevoegd tussen vierkante haken. Soms gebeurde
dit met behulp van de Inventaire des archives de la ville de Gand. In andere gevallen heb
ik slechts vermoedens dat een stuk in een bepaalde reeks terecht kwam. Er werd namelijk
niet in het archief zelf nagekeken of het stuk zich werkelijk op die plaats bevindt. Ook
konden niet alle stukken worden geïdentificeerd. Dat is een werk van lange adem.

Deze index ontsluit al de toewijzingen uit het oud en modern archief van Gent, hoe
onvolledig en incorrect zij ook moge zijn. ‘(?)’ wijst op onzekerheid bij het identificeren.

Oud archief

Reeks 2ter: 55 en 178 (?)
Reeks 5: 175 en 221
Reeks 6: 129-130
Reeks 25: 219-220
Reeks 92bis: 178
Reeks 93: 19, 25 en 47-48
Reeks 93bis: 91, 95, 177, 179 en 188
Reeks 94: 56, 58, 87, 151-152, 176, 177

(?) en 179
Reeks 94bis: 55, 57, 93, 134 en 179
Reeks 95bis: 177 en 181
Reeks 97: 6-8, 19, 65, 87, 99 (?) en 175
Reeks 99: 148
Reeks 101: 180
Reeks 111bis: 80
Reeks 121: 97
Reeks 122: 80 en 178
Reeks 126: 190
Reeks 128 en 1281 tot 128176: 64, 101,

193 en 211
Reeks 143: 190

Reeks 151: 219
Reeks 152: 48
Reeks 1531: 176
Reeks 155: 96, 176 en 178
Reeks 1551: 86
Reeks 156: 65, 104 en 186
Reeks 156bis: 104
Reeks 1567: 188
Reeks 15618: 193
Reeks 15623: 193
Reeks 15625: 192
Reeks 15626: 189
Reeks 15639: 189
Reeks 157: 192-193 en 211
Reeks 160: 186 en 192
Reeks 161: 107
Reeks 163: 105
Reeks 165: 108-109 en 192
Reeks 167: 106-107
Reeks 168bis: 191
Reeks 170: 191
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Reeks 171: 106, 177 en 192
Reeks 172: 189 en 192
Reeks 173 en 173bis: 99 en 190
Reeks 174: 99
Reeks 176: 189
Reeks 177: 190-192
Reeks 179: 192
Reeks 180: 92, 103, 107, 177 en 191-192
Reeks 1801: 177
Reeks 1802: 193
Reeks 183bis: 191
Reeks 185: 189 en 191
Reeks 186: 192-193
Reeks 1901: 103, 105 en 140
Reeks 1902: 192
Reeks 1904: 92 (?)
Reeks 1905: 92 (?)
Reeks 191: 105, 179 en 190
Reeks 192: 105-106 en 177
Reeks 193: 141
Reeks 199: 107 en 190
Reeks 2003: 55 en 175
Reeks 2005: 106, 177 en 179
Reeks 2006: 186
Reeks 2008: 219
Reeks 214: 38
Reeks 238: 19 en 65
Reeks 239: 65
Reeks 301: 47-48
Reeks 303: 48
Reeks 330: 10, 22, 50-51, 64 en 94

Reeks 400: 19, 52, 97 en 219
Reeks 403: 53
Reeks 403bis: 182
Reeks 404bis: 53
Reeks 414: 128-129, 182 en 219
Reeks 414bis: 128-129 en 219-220
Reeks 450: 49
Reeks 451: 49
Reeks 452: 49
Reeks 459: 53 (?)
Reeks 459bis: 53 (?)
Reeks 470: 53 (?)
Reeks 481: 53 (?)
Reeks 527: 192
Reeks 532bis: 148
Reeks 533: 65
Reeks 533bis: 148 en 184
Reeks 535: 23-24 en 68
Reeks VI: 177 en 189
Reeks XVII: 189
Reeks XXI: 192
Reeks XXVI: 63
Reeks XXX: 175
Reeks XLVIII: 211
Reeks XLIX: 189
Reeks LXIII: 181
Reeks LXXV: 189
Reeks LXXIX: 141
Reeks LXXXI: 193
Reeks LXXXII: 55
Reeks LXXXIV: 99, 184 en 186

Modern archief

Reeks A: 5-6 en 112-113
Reeks B: 80-81 en 85
Reeks C: 5
Reeks D: 5

Reeks F: 5
Reeks R: 73 en 112
Reeks T: 5, 85 en 97
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