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VOORWOORD 

Deze Verhandeling wil op een passende en blijvende wijze het 
honderdjarig bestaan van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheid
kunde te Gent gedenken. 

We hebben twee jonge historici bereid gevonden hun licentiaats
verhandeling, respectievelijk eindwerk aan de Maatschappij te wijden. 

In 1990 studeerde Miehiel Berckmoes, onder het promotorschap van 
Professor Romain Van Eenoo, aan de Universiteit Gent af op een 
verhandeling De "Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent", een kleine eeuw lokale geschiedkunde te Gent (1893-1983). Nadien 
heeft de jonge historicus zich bereid verklaard om het onderzoek verder te 
zetten tot in 1993. Hij heeft ook de "thesis" herwerkt tot een boek, hierbij 
een heel persoonlijke stijl hanterend. 

In 1992 werd de hierna volgende ontsluiting van het tijdschrift 
"Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent" en van de voorafgaande periodieke publicaties van hetzelfde 
genootschap, als eindwerk voorgelegd aan de Stedelijke Technische 
Leergangen voor bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde 
(Antwerpen). Promotor was Erwin Pairon, afdelingshoofd bij de Koninklijke 
Bibliotheek Albert I in Brussel. 

Deze ontsluiting is zeker geen overbodige luxe aangezien in de voorbije 
98 jaar slechts zeer sporadisch een gecumuleerde index werd gepubliceerd. 
Deze indices lieten trouwens een dusdanige zwakke indruk na, dat we er in 
het kader van dit werk geen gebruik van konden maken. 
Bovendien bezitten de oudste jaargangen vaak geen inhoudstafel en was de 
verschijningsfrequentie van het tijdschrift onregelmatig. 

De hiernavolgende ontsluiting is opgevat als een hulpmiddel voor de 
gebruikers van het tijdschrift en pretendeert niet meer dan aan deze behoefte 
tegemoet te komen. 

Het Bestuur van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent is de twee auteurs bijzonder dankbaar dat ze de grote inspanning 
hebben willen leveren om hun manuscript tijdig klaar te krijgen zodat deze 
Verhandeling tijdens de viering van haar honderdjarig bestaan op 6 
november 1993 kon voorgesteld worden. Ze is ook beide promotoren, 
professor Romain Van Eenoo en drs. Erwin Pairon erkentelijk dat ze 
studenten over de Maatschappij hebben laten werken en hen op dusdanige 
wijze hebben begeleid dat beide eindwerken konden gepubliceerd worden. 
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In deze hulde willen we ook het Stadsarchief van Gent betrekken dat op 
snelle en efficiënte wijze voor de in de Historiek afgedrukte illustraties heeft 
gezorgd. Een woord van dank gaat ook naar ons medelid Juliaan De Ridder, 
die eens te meer belangeloos, het manuscript van Miehiel Berckmoes 
'taalkundig' heeft nagelezen. 
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Het Bestuur 
September 1993 



Miehiel BERCKMOES 

HONDERD JAAR GESCHIEDENIS VAN DE 
MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN 

OUDHEIDKUNDE TE GENT 
(1893-1993) 
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Ter herinnering aan mijn grootvader, André Cartreul, oud-gemeentesecretaris 
van Lissewege, schilder en lietbebber van het verleden (0 Lendelede 1916 -
+Lissewege 1992). 

Met dank aan Prof. Dr. R. Van Eenoo en aan het bestuur van de 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 
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INLEIDING 

Toen we onze studie aanvatten wisten we dat we ons hiermee op 
grotendeels onverkend terrein begaven. Er bestaan immers wel een aantal 
publikaties over de Belgische geschiedbeoefening maar in de meeste van 
deze studies hebben de auteurs slechts oog voor een zeer beperkt deel van het 
geschiedkundig landschap. Dit wil zeggen: enkel de grote, gerenommeerde 
en befaamde historici komen erin aan bod. Deze studies geven de lezer dan 
ook een onvolledig en onbetrouwbaar beeld van de Belgische historiografie 
gedurende de 19e en de 20e eeuw, want ze gaan in de meeste gevallen 
voorbij aan de vele initiatieven die er op lokaal vlak bestonden. 

Wat we met deze studie wilden bereiken is precies het belichten van een 
van die lokale initiatieven, de Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, die een groot aantal minder gereputeerde historici en 
belangstellenden zou groeperen. De activiteiten van deze 'liefhebbers' 
hebben we in onze studie geïntegreerd omdat ze ons een beeld kunnen geven 
over hoe geschiedenis en haar beoefening in deze periode werden opgevat, 
en omdat ze ook de misvatting kunnen ontkrachten die erin bestaat dat 
geschiedenis enkel zou beoefend zijn door een zeer miniem aantal mensen. 
Tegelijk willen we echter de verdiensten van de 'groten' op het vlak van de 
lokale geschiedbeoefening niet in de verdomhoek drukken. Vaak waren het 
immers die historici die stimulerende invloed hadden op de mindere goeden. 
Onze geschiedenis van de Maatschappij zal dan ook iets meer trachten te zijn 
dan een alleen de geschiedenis van een vereniging. 

Het leeuweaandeel van deze verhandeling gaat echter onvermijdelijk naar 
de beschrijving van de Maatschappij zelf. Concreet gaan we hierbij eerst in 
op de situatie die aan de oprichting voorafging, de stimuli tot de oprichting, 
de initiatiefnemers, en hun belangstellingssfeer. Vervolgens bekijken we de 
concrete organisatie, de werking, de doeleinden, en het gevoerde beleid van 
de Maatschappij. Heel uitvoerig gaan we ook in op de activiteiten en 
verwezenlijkingen van de Maatschappij. Want uiteindelijk geven de 
activiteiten van de vereniging (of het uitblijven daarvan) nog het best haar 
karakter weer. 

Op dit vlak waren we aanvankelijk verbaasd te zien dat de Maatschappij 
voor Geschiedenis e·n Oudheidkunde te Gent, die wij zoals vele studenten 
geschiedenis enkel kenden door haar Handelingen, gedurende de eerste 
twintig jaar van haar bestaan op tal van terreinen bezig geweest is. Zo heeft 
ze een sleutelrol gespeeld in de transformatie die het stadsbeeld in de periode 
1890-1913 zou ondergaan. Gedurende deze periode, die men ook de 
heldenperiode der grote herstellingen en stadsveranderingen heeft genoemd, 
kreeg het oude stadscentrum immers zijn huidige uitzicht, en hier hadden de 
Maatschappij en haar leden een grote inbreng bij. De geschiedenis van de 
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Maatschappij schrijven betekende dan ook voor een stuk de geschiedenis van 
het toenmalige Gent beschrijven. 

Literatuur over de geschiedenis van de Maatschappij bestond er niet. 
Deze moest volledig gereconstrueerd worden. Het bronnenmateriaal was 
voomarnelijk afkomstig uit het archief van de vereniging zelf. De bronnen 
zijn echter zeer ongelijkmatig bewaard. Van de oudere periode bleef weinig 
interessant archiefmateriaal over. Toch zijn we over deze periode het best 
geïnformeerd. Voor de jaren 1893 tot 1925 geven de publikaties van de 
Maatschappij een overvloed aan gegevens. in het Bulletin liet het bestuur de 
ledenlijsten, de verslagen van de gewone en buitengewone vergaderingen, 
integrale discussies en voordrachten, financiële rapporten, en zo meer 
opnemen. Dit materiaal volstond grotendeels om het karakter en de 
motivatie van de Maatschappij te bepalen. Ook voor wat de grote restauraties 
betrof volstonden deze gegevens voor het doel dat beoogd werd. Daarom 
werd er nauwelijks informatie gezocht bij het stadsbestuur, de commissies 
voor monumenten en andere instellingen. Tijdens het Interbellum valt, samen 
met de publikaties, ook grotendeels de archivalische informatie van de 
Maatschappij weg. Over deze periode is de auteur dan ook het minst goed 
geïnformeerd. Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog stonden weer 
meer bronnen de auteur ter beschikking. Naast de publikaties van de 
Maatschappij, kon hij beschikken over een groot deel van de verslagen van 
de bestuursvergaderingen, de briefwisseling, en het onvermijdelijke kasboek. 

Wegens het feit dat bijna alle gegevens van deze historiek geput zijn uit 
de publikaties en het privé archief van de Maatschappij, heeft de auteur het 
niet nodig geacht om systematisch de referenties van zijn gegevens en citaten 
te geven. Ze kunnen op datum gemakkelijk teruggevonden worden in het 
Bulletin en de andere publikaties. 

In bijlage wordt een korte biografische schets gegeven van de 
bestuursleden van de Maatschappij vanaf haar ontstaan tot op de dag van 
vandaag. Verder volgt een analoog biografisch repertorium van de gewone 
leden voor de periode 1893-1925. Het is bijna onmogelijk gebleken om voor 
de periode na 1925 nog dergelijk repertorium op te stellen. Tot slot volgt een 
lijst van personen die nauw bij de Maatschappij betrokken zijn geweest. 

De biografische gegevens zijn afkomstig van necrologieën die de 
Maatschappij zelf publiceerde, van informatie uit het Bulletin, van allerhande 
biografische overzichtswerken en andere werken die in de literatuurlijst 
worden geciteerd. 
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HOOFDSTUK 1 
WEERTOEKOMST VOORHETVERLEDEN 

I. ALGEMEEN 

Vóór 1850 bestond te Gent maar weinig interesse voor het eigen verleden 
en voor de getuigenissen van dit verleden. De industriële en commerciële 
belangen van een minderheid van Gentenaars overheersten en werden ook op 
politiek vlak vertaald door het gemeentebestuur (of dit college nu liberaal of 
katholiek was). Verder kon het de grote massa eigenlijk geen moer schelen 
wat er met het patrimonium gebeurde, zolang het maar niet te veel vergde 
van de stedelijke financiën. 

Slechts enkele figuren, zonderlinge vogels in de ogen van de meeste 
Gentenaars, kwamen er voor uit dat ze zich ledig hielden met de re~ten van 
het verleden. Zoals Ferdinand Vander Haeghen het stelde was de tijd er toen 
gewoon niet rijp voor. Hij vatte de toestand als volgt samen in de Gazette 
van Gent van 23 december 1907: "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 hoogstmerkwaardige 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". 

Onder deze omstandigheden werd er niet enkel afgebroken en 
gemolesteerd, maar vervielen ook heel wat historische bouwwerken gewoon 
tot puin. Precies deze toestand deed een aantal van de Gentse intellectuelen, 
architecten en kunstenaars in het geweer komen, als individu, als lid van de 
commissie der monumenten der stad, en tenslotte als groep. Het fervente 
karakter van hun actie, gekoppeld aan de opkomst van de romantiek en van 
het nationalisme, brachten binnen de stad beetje bij beetje een 
mentaliteitswijziging teweeg ten gunste van het verleden in het algemeen en 
de eigen Gentse geschiedenis in het bijzonder. 

Dat historische bewustzijn, gevoed door diezelfde kleine groep mensen, 
groeide traag maar gestadig vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Ze 
maakte de eerste herstellingen van historische gebouwen, zoals het Stadhuis 
(1870), de Sint-Jacobskerk (sedert 1870) en het Belfort (1871) mogelijk. 
Doch eerst in de jaren '80 kreeg de archeologische en historische beweging 
een redelijke slagkracht toen het stilaan de sympathie verkreeg van een 
groter wordend deel van de burgerij. Haar steun was van cruciaal belang daar 
haar rol bij de politieke besluitvorming nog steeds groeiende was. Eens de 
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vonk van enthousiasme van het voormalige 'rariteitenkabinet' ook bij die 
groep insloeg was het succes van de archeologische en historische beweging 
verzekerd. 

Het resultaat van deze evolutie tekende zich af rond de eeuwwisseling en 
culmineerde in 1913 met de Wereldtentoonstelling te Gent. De industriestad 
kreeg een nieuwe gedaante en een nieuw karakter. Met andere woorden: er 
was opnieuw toekomst voor het verleden. 

2. DE EERSTE STAPPEN: EVEN ZOVEEL KEREN VALLEN ALS 
OPSTAAN 

Onder het burgemeesterschap van Charles de Kerckhove de Denterghem 
(1858-1881) bleef de Arteveldestad niet gespaard van moeilijkheden. De 
katoencrisis van 1861, de mislukte vlasoogst van 1865 en de daaropvolgende 
cholera-epidemie in 1866 bezorgden het liberale gemeentebestuur genoeg 
kopzorgen. Kortom: financieel kon er geen plaats zijn voor monumenten
zorg. Wanneer Julius Vuylsteke in 1868 de restauratie van de Lakenhalle 
bepleitte, vond hij nergens gehoor. En ook de Commissie der Monumenten 
der Stad Gent moest tegen diezelfde bierkaai van onkunde en onwil vechten. 
Dit orgaan, in 1823 opgericht, had nooit enige reële macht gehad (en had 
feitelijk ook nooit getuigd van een grote vitaliteit). Ze kon het 
gemeentebestuur enkel advies geven inzake de monumenten en het 
historische aspect van de stad, terwijl het gemeentebestuur zelf de 
beslissingen trof. Ook in deze jaren, toen de Commissie zich met de intrede 
van Ferdinand Vander Haeghen en Auguste Wagener heel wat energieker 
begon op te stellen, mocht hun advies niet baten. De protestactie van 
Ferdinand Vander Haeghen, Theo Canneel en andere kompanen om te 
beletten dat de dominicanenkerk zou verdwijnen, en het verzoekschrift van 
baron de Saint-Genois en de Commissie om het Gentse Sint
Elisabethbegijnhof te redden, bleven zonder succes. En de enkele liefhebbers 
van het verleden: zij zagen opnieuw een stukje Gentse historiek verdwijnen, 
maar ze gaven niet op. 

In de jaren '70 werd de economische toestand van de stad er weinig beter 
op. De concurrentie in de textielindustrie was moordend en de Belgische 
metaal- en landbouwsektoren verkeerden in een diepgaande malaise. Onder 
dergelijke omstandigheden ondervonden de 'monumentenmannen' niet veel 
minder tegenstand dan voorheen. Het advies van enkele "hoogst nodige 
herstellingen" aan het Sint-Pieterspand werd door de stad gereduceerd tot 
"onderhouden om verder verval tegen te gaan", het uitbouwen van een 
"Musée Lapidaire" bleek te duur (liever de stukken afstaan aan de Brusselse 
musea), en de Commissie kwam te laat tussen bij de verkoop van de schat 
van de Sint-Jorisbroederschap. Toch werden enkele eerste, losstaande, 
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resultaten geboekt, voomarnelijk dankzij de initiatieven van enkele ijverige 
leden van de Commissie der monumenten der stad Gent. Zo werd vanaf 1870 
een aanvang gemaakt met de restauratie van het Stadhuis (werken die zullen 
aanslepen tot in 1913 en die eerder getuigden van ongezond prestige dan van 
bekommernis om het monument zelf) en werden de koperen grafplaten van 
Wenemaer, stichter van het gelijknamige hospice op het Sint-Veerleplein, op 
aandringen van commissie- en gemeenteraadslid Auguste Wagener, 
aangekocht door de stad. Nog belangrijker was de gezamenlijke aankoop 
(stad, provincie en staat) van de ingangspoort van het Gravensteen in 1872, 
dit op aandringen van de liberalen Auguste Wageneren Paul Voituron. Het 
zal een aankoop worden die een belangrijk staartje zal krijgen. 

Ondertussen bleven de industriële- en commerciële belangen bovenop de 
agenda van de gemeenteraad prijken. Vanaf de laatste jaren van het 
burgemeesterschap van Charles de Kerchove de Denterghem ( 1878-1881) 
opteerde Gent definitief voor een uitbouw van de stad als handelscentrum. Er 
werd een aanvang gemaakt met de uitvoering van het Zollikofer-De Vigne
plan waardoor de structuur van de stad aangepast zou worden aan de noden 
van een modem handelscentrum (o.m. de aanleg van de Vlaanderenstraat die 
het stadscentrum verbond met het Zuidstation), terwijl ook de Gentse haven 
een bijzondere uitbreiding kende (de openstelling van het kanaal Gent
Terneuzen in 1879 en aanpassing van het spoorwegennet dat bij de haven 
aansloot). 

In dergelijk klimaat werd monumentenzorg opnieuw als een verspilling 
beschouwd en een bewust beleid terzake was er niet. Slechts met veel moeite 
haalden enkele voorstellen van de Commissie het in de gemeenteraad dankzij 
de steun van enkele jonge liberalen als Auguste Wagener, Paul Voituron, 
Julius De Vigne, en Albert Guequier. Nu de Afteveldestad de richting van 
een handelscentrum uitging vonden zij een nieuw argument voor hun zaak: 
Auguste Wagener opperde voor het eerst de mogelijkheid om met het 
kunsthistorisch patrimonium vreemdelingen naar de stad te lokken. Maar 
veel bijval kregen ze niet: pas na oeverloze discussie en felle tegenstand ging 
het stadsbestuur in 1879 over tot het bewaren van de Kuipgattegels, op 
initiatief van Ferdinand Vander Haeghen, en in 1881 tot het aankopen van de 
kapel van het karmelietenklooster, op aandringen van de voltallige 
Commissie. Julius De Vigne en Albert Guequier bleven intussen tevergeefs 
de noodzaak van een eigen 'Musée Lapidaire' bepleiten, doch voorlopig 
moesten ze het nog met een paar onzekere beloften stellen. 

Maar voor de monumentenbeschermers lagen weldra betere tijden in het 
verschiet. Hun aanhang groeide stilaan, en wat belangrijk is: hij groeide ook 
in beleidskringen. Onder het burgemeesterschap van Hippolyte Lippens 
(1882-1895) zou de uitbouw van Gent tot handelscentrum voltooid worden. 
De haven werd verder uitgebouwd en het uitdiepen van het kanaal Gent-
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Terneuzen betekende een tweede uitbreiding van de Gentse mogelijkheden, 
dit terwijl men de stad begon te saneren en te verfraaien (we denken aan het 
verdwijnen van de Rataviawijk en het afwerken van de Vlaanderenstraat, de 
sanering van andere armoedige wijken zoals de Kattenberg, de Reep en het 
Nieuwpoortje, waar plaats gemaakt werd voor ruimere, mooi geordende 
straten, de demping van de beneden-Schelde tot aan het Oeraard Duivelsteen, 
en het ontstaan van de wijken rond het Sint-Pietersstation). 

De archeologische beweging profiteerde op haar beurt mee van de 
gunstige economische toestand. Nu haar kans op slagen groter werd 
(geldgebrek maakte het voorheen onmogelijk om monumentenzorg te 
verkopen bij de bevolking), werd haar actie heftiger, ferventer, en beter 
georganiseerd. In 1887 werd Auguste Wagener voorzitter van de Commissie 
der Monumenten der stad Gent. En met Wagener aan het stuur, Ferdinand 
Vander Haeghen, diens zoon Victor en enkele even enthousiaste citoyens 
kreeg de Commissie niet alleen nieuwe impulsen. Ze ging actiever 
samenwerken met het gemeentebestuur. Ook haar macht werd iets minder 
fictief, daar verschillende Commissieleden in de gemeenteraad zetelden kon 
zij haar advies ook politiek kracht bijzetten. 

Dat het stilaan de goede kant opging voor de historiofielen, bewijzen de 
opeenvolgende verwezenlijkingen van het nieuwe gemeentebestuur. Vanaf 
1882 trok de stad eenjaarlijkse toelage uit voor de restauratie van huizen met 
archeologisch belang. Het 'Torreken' op de Vrijdagmarkt werd aangekocht en 
gerestaureerd in 1883. En in 1886 werd de restauratie van het Oeraard 
Duivelsteen goedgekeurd (restauratie van 1890 tot 1894 door Arthur 
Verhaegen) en werd een aanvang genomen met de restauratie van het 
Dammansteen (later wordt dit het lokaal van de Vlaamsche Academie). Het 
gaat zelfs zo ver dat Paul Fredericq in 1882, eindelijk, na jarenlang 'gezaag' 
van een handvol liefhebbers van oudheidkundige snuisterijen, de installatie 
van een archeologisch museum bekwam, het zogenaamde Musée Lapidaire, 
dat geherbergd werd in de ruïnes van de Sint-Baafsabdij. 

Vanaf de jaren '80 begon er dus duidelijk een nieuwe wind te waaien door 
de stad of was er tenminste een zekere openheid ontstaan tegenover de 
archeologische beweging. De aanvaarding van haar ideeëngoed door het 
grootste deel van de Gentse burgerij situeren we zelf liefst rond 1887. Niet 
zozeer omdat de Commissie voor Monumenten toen een nieuw elan aannam, 
maar vooral vanwege de succesvolle afhandeling van het Gravensteen
dossier. 

3. DE STRIJD _VOOR HET BEHOUD VAN HET GRAVENSTEEN 

Het omstreden lot van het Gravensteen was kenschetsend voor de situatie 
omstreeks het midden van de 19e eeuw. Ook toont het de evolutie die leidde 
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tot een sterker historisch bewustzijn in de stad nadat in vroegere jaren, 
ondanks het hevig verzet van een paar enkelingen, de desinteresse algemeen 
was. Aan de hand van de strijd om het behoud van het Gravensteen zien we 
hoe zich te Gent de groep liefhebbers van het verleden vormt, een vaste kern 
die de redding van het Steen zal bekomen en die, luttele jaren later, de 
'Maatschappij' boven de doopvont zal houden. Vandaar onze bijzondere 
interesse voor het Gravensteendossier. 

Het Gravensteen, dat heel nauw verbonden was met de ontstaans
geschiedenis van de stad zelf, scheen in de 19e eeuw hetzelfde sombere lot 
tegemoet te gaan als vele andere monumenten. Immers, na de openbare 
veiling van het complex in 1779, krachtens de bevelen van Maria-Theresia, 
kwam het in handen van ondernemers die niet bepaald geïnteresseerd waren 
in de historische waarde van de donjon. De eerste eigenaar, de ingenieur Jan
Denijs Brisemaille, bestemde het voor partikuliere woningen en industriële 
doeleinden. Later kwam het complex deels in handen van gemeenteraadslid 
Jules Hulin, terwijl de familieScribeer een katoenspinnerij inrichtte en het 
bedrijf 'Steinberg et Cie' het Steen verder vulde met een constructieatelier. In 
de loop van de 19e eeuw werd de burcht ook overwoekerd door tientallen 
arbeidershuisjes en verkoopstalletjes. Vooral het resultaat van meer dan een 
halve eeuw industriële activiteit bleek zondermeer desastreus, maar niet 
fataal daar de essentie van het complex, de grondvesten, de hoofdgebouwen 
en het poortgebouw, tamelijk intact gebleven was. 

Toen in 1870_ in de stad geruchten circuleerden over een mogelijke 
sloping van het Gravensteen was dit voor de Gentenaars niet meteen een 
reden om in paniek te slaan. Slechts enkele intellectuelen kropen misnoegd in 
de pen om het behoud van de resten van het Steen te bepleiten. Frans De 
Potter, dichter, journalist en part-time monumentenridder benadrukte als een 
der eersten het historisch belang van het Gravensteen en sprak de hoop uit 
dat het "door den hamer der Wandalen zou gespaard worden". Ferdinand 
Vander Haeghen, toen reeds secretaris van de Commissie der Monumenten 
der stad Gent, wilde eveneens het Steen redden van de "marteau du 
démolisseur". Het gemeentebestuur zou daartoe de donjon moeten opkopen 
of hem tenminste onder staatstoezicht laten plaatsen. Maar geen van deze 
oproepen vond gehoor. Een vurig betoog van Julius Vuylsteke -vurige 
speeches waren hem niet vreemd- was nodig om de gemeenteraad wakker te 
schudden. Julius Vuylsteke kreeg de steun van schepen Auguste Wagener 
(van Onderwijs en Schone Kunsten) en van de liberale raadsleden Victor 
Deneffe en Paul Voituron. Deze laatste Gong, liberaal en radicaal) gewaagde 
zelfs van een volledige restauratie, maar zelfs de meest fervente 
monumentenbewaarder durfde daar nog niet luidop van dromen. Het mocht 
al een succes genoemd worden dat de gemeenteraad, na de toezegging van 
financiële steun door staat en provincie, besloot om het poortgebouw aan te 
kopen in 1872. Daarmee was het tenminste toch van een mogelijke 
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vernieling gered. 
Daar bleef het echter bij. De aankoop had geen noemenswaardig vervolg 

en het werd weer stiller rond het Gravensteen. Maar de vrienden van het 
Steen waren nu gelanceerd en hielden het vuur der waakzaamheid 
brandende. Ze hadden, althans wat het Gravensteenvraagstuk betrof, enige 
brave zielen warm weten te maken voor hun zaak. Auguste Wagener in de 
Kamer en Victor Deneffe in de gemeenteraad, startten in het begin van de 
jaren '80 een campagne voor het Gravensteen en in de Gentse kranten 
begonnen sporadisch artikels te verschijnen over het Steen. De gemeenteraad 
zelf liet een volledig rapport opstellen over de historiek en over de staat 
waarin het grafelijk kasteel, of wat er van overbleef, zich bevond. Voor deze 
opdracht werden Hermann Van Duyse, de conservator van het Oudheid
kundig Museum, en architect-archeoloog Joseph De Waele, aangesproken. 
Hun rapport, dat ze op 29 april 1885 aanboden aan de gemeenteraad, hield 
enige bemoedigende woorden in. Het essentiële van het gebouwencomplex 
dat de feodale versterking vormde was intact 'en een restauratie hoefde niet 
zodanig veel te kosten. Ook de technische moeilijkheden (in verband met 
bouwmaterialen en de latere parasietgebouwen) waren niet zo groot als 
tegenstanders deden geloven. Naast enige hoop hield het echter ook een 
duidelijke waarschuwing in. Er moest ingegrepen worden om het 
Gravensteen tenminste te bewaren in zijn huidige staat, anders zou het te laat 
zijn. 

Het rapport van het dynamische duo verscheen op een cruciaal moment. 
Het Gravensteen was namelijk opnieuw volop in de publieke belangstelling 
komen te staan toen er in het begin van het jaar 1885 affiches verschenen in 
de stad, waarop de openbare verkoping van het kasteel werd aangekondigd. 
De onverschilligheid van 10 jaar geleden was nu zo goed als verdwenen en 
het werd snel duidelijk dat het niet enkel een paar obscure figuren meer 
waren die zich met de kwestie bezighielden: de pers, bij monde van La 
Flandre Libérale, de Gazette van Gent en het Volksbelang, mengde zich 
reeds volop in de discussie. Het uitbrengen van het rapport van Van Duyse 
en De Waele gooide nog wat olie op het vuur. Vooral de tentoonstelling over 
het Gravensteen, in het Museum voor Oudheidkunde (georganiseerd door en 
gebaseerd op de bevindingen van de twee), kon op geen beter moment 
komen. Het resultaat was dat de Gentenaars nu tenminste op de hoogte waren 
van hetgeen er aan de hand was, terwijl een deel van hen ook daadwerkelijk 
overtuigd werd van het historisch belang van het Gravensteen. In de stad 
groeide er duidelijk een nieuwe geest waarbij men gunstiger tegenover de 
getuigenissen van het verleden ging staan. Het Gravensteen wist zelfs enig 
enthousiasme te wekken bij een bredere kring Gentenaars. 

Concreet begon men in enkele kranten te pleiten voor de aankoop van het 
Gravensteen door de autoriteiten. Ook allerlei verzoekschriften door 
vooraanstaande verenigingen zoals de 'Snellaertskring' en de 'Cercle 
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Artistique et Littéraire' deden de bestuurlijke macht in actie schieten. Victor 
Deneffe heropende zijn campagne in de gemeenteraad en de liberale Gentse 
volksvertegenwoordigers, met Auguste Wagener (zelf aan de basis van 
enkele van die verzoekschriften) aan het hoofd, eisten een staatsinterventie. 
In de kamerzitting van 5 juni 1885 deed Wagener (in naam van de hele 
Gentse afvaardiging, de Chambre Syndicale Provinciale des Arts Industriels, 
de Snellaertskring, de Société centrale d'Architecture de Belgique en de 
Cercle Artistique et Littéraire en de Commissie der Monumenten der Stad 
Gent, twee organisaties waarvan hij zelf voorzitter was) een voorstel voor de 
gezamenlijke aankoop van het hele Gravensteen door de stad en de staat. En 
het zag er goed uit voor de Gentse kasteelridders, want minister Beemaert, 
die naar eigen zeggen "niet meer overtuigd moest worden" beloofde zijn 
steun door 100.000 fr. in te schrijven op de begroting voor hulp bij de 
aankoop van het Gravensteen. De kosten voor de onteigening van het 
inwendige deel van de burcht zouden aldus gedeeld worden door de staat en 
de stad Gent. 

Na deze onverwachte toezegging van steun, scheen de zaak op een goed 
einde te kunnen afstevenen en het stadsbestuur begon dadelijk een definitief 
samenwerkingsakkoord op te stellen. Maar van de beloofde samenwerking 
kwam uiteindelijk weinig in huis. Het liberale gemeentebestuur kon zo al niet 
goed opschieten met het katholieke ministerie, terwijl beide partijen het liefst 
zelf de pluim der verdienste op eigen hoed wilden steken. Bovendien 
ontstonden er meningsverschillen betreffende de huisjes die rondom het 
Steen gebouwd waren. Waar het schepencollege de aanpalende huisjes op de 
Geldmunt en het VeerlepleiD wou onteigenen en afbreken, opperde minister 
Beemaert bezwaren. De stad kon, gelet op de zware financiële lasten van een 
dergelijke onderneming, niets beginnen voor de staat zijn volledige en 
onvoorwaardelijke steun toezegd had. En Beemaert bleef, omwille van 
dezelfde reden, liever verstoppertje spelen. 

Het resultaat van al deze touwtrekkerijen was dat de kwestie tegen 
midden 1886 muurvast zat. De onderhandelingen werden enkel gaande 
gehouden dankzij tussenkomst van graaf Thierry de Limburg-Stirum, een 
katholiek senator die de rol van verzoenende bemiddelaar op zich nam, uit 
liefde voor de goede zaak, want hij was een hartstochtelijk man waar het om 
geschiedenis en kunst ging. Maar hij kon enkel bereiken dat er gepraat werd. 
De resultaten bleven uit, en dit tot grote ergemis van een aantal Gentenaars. 
De Gentse pers had er alleszins een vette kluif aan. De liberale kranten, met 
het Volksbelang en freelancer Alfons Van Werveke voorop, hekelden het 
getreuzel van de minister (die niets van zich liet horen), terwijl katholieke 
kranten zoals L'lmpartial zich meenden te herinneren dat de liberale 
burgemeester nooit erg kunstminnend geweest was en dat wellicht ook nooit 
zou worden. 
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4. DE REDDING VAN HETGRAVENSTEEN 

In 1887 kwam de zaak van het Gravensteen onverwacht in een 
stroomversnelling terecht. En dit op een moment dat niemand, noch de 
burgemeester, noch de Commissie der Monumenten der Stad Gent, noch de 
pers, en noch de publieke opinie, machtig genoeg waren om het tij te keren 
en het Gravenkasteel te redden. 

De grote man achter deze omwenteling was baron Auguste de Maere
Limnander. Hij had, als lid van de Commissie der Monumenten der Stad 
Gent, met spijt de discussies over het grafelijk kasteel gevolgd, doch, 
ondanks alle rampspoed die het dossier scheen te achtervolgen, achtte hij de 
zaak niet onoplosbaar. In de lijn van baron de Limburg-Stirum, met wie hij 
overigens goed bevriend was, hoopte hij de onderhandelingen over de 
aankoop van het Gravensteen opnieuw uit het slop te halen. Daartoe schaarde 
hij enige vrienden uit de Commissie rond zich en richtte hij op 18 februari 
1887, op zijn kasteel te Aartrijke, het 'Comité du Chateau des Comtes' op. 

Augustede Maere werd geboren te Sint-Niklaas in 1826 als zoon van een 
katoenfabrikant Hij stamde uit een Vlaamse orangistisch gezinde familie, 
die zich in 1830 vestigde in Nederland. Na studies te Deventer en 
Amsterdam behaalde hij in 1845 in Parijs het diploma van waterbouwkundig 
ingenieur. In 1850 keerde de Maere terug naar België. Hij vestigde zich te 
Gent waar hij huwde met Isabella Limnander de Zulte1• In Gent zette de 
Maere zijn eerste stappen in het openbaar leven als cellist en toondichter in 
de liberale 'Koninklijke Koormaatschappij'. Eens voorzitter van de 
vereniging ontpopte hij zich als een groot organisator en bestuurder. 
Overtuigd dat het Nederlands ook in België een volwaardige taal kon zijn 
begon hij de Koormaatschappij sterk te vervlaamsen. Het liberale ideeëngoed 
leek hem hiervoor het meest geschikt. Zo vernauwde hij de reeds bestaande 
banden met het Willemsfonds dat toen onder Julius Vuylsteke ook sterk 
liberaliseerde. Binnen het Willemsfonds raakte de Maere bevriend met Julius 
Vuylsteke en advokaat Prosper Claeys (een vriendschap voor het leven) en 
dergelijke vriendschapsbanden brachten hem intussen ook binnen andere 
verenigingen. Zo werd hij lid en voorzitter van 'De taal is gansch het Volk' en 
sloot hij, via Ferdinand Vander Haeghen, aan bij de 'Société Royale pour 
l'encouragement des Beaux-Arts dans la villede Gand'. 

De Maere bleef de naam "de Maere-Limnander" aannemen tot aan zijn 
tweede huwelijk, waarna hij zich Auguste de Maere d'Aertrycke liet noemen. 
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Afb. 1: Au guste de Maere ca. 70 jaar 
Stadsarchief Gent, Reeks Portretten 
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Uit het lidmaatschap van dergelijke veremgmgen blijkt zijn grote 
bekommernis voor de Vlaamse zaak of althans het aspect dat hij zelf steeds 
voorop stelde: de ontwikkeling van het kunstgevoel en de beschaving van de 
Vlaming als middel tot de maatschappelijke ontvoogding van het Vlaamse 
Volk. 

Vanaf 1857 werd de Maere nog nauwer betrokken bij het openbaar leven. 
Hij deed zijn intrede in de gemeentepolitiek en werd meteen schepen van 
openbare werken. Onder zijn toedoen werden te Gent de ringlanen aangelegd 
en kende de haven een aantal waterbouwkundige vernieuwingen. Zijn project 
om de stad rechtstreeks met de zee te verbinden werd echter gedwarsboomd 
en dit deed hem ontslag nemen in 1866. Hij bleef wel actief als 
gemeenteraadslid, dit tot in 1872. Voorts zetelde hij tussen 1866 en 1870 in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In beide gevallen was dit als 
woordvoerder van de progressieve liberale flaminganten van Julius 
Vuylsteke. Hiermee deed de Maere een duidelijke stap naar een meer 
politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging, hoewel hij steeds de traditie 
van de cultuurbeweging in zich bleef dragen. Zo hield hij in 1869 in de 
Kamer een indrukwekkende rede met anti-clericale tendens waarin hij de 
achterstand aantoonde en beklemtoonde dat de Vlaamse kwestie vooral een 
sociale kwestie was. De Maere was overigens niet zo radicaal dat hij 
aanstuurde op een breuk binnen de liberale partij. Zijn meer gematigde 
houding en zijn, naar gewoonte, tactvol optreden zorgden ervoor dat zijn 
positie binnen de partij steeds sterk bleef: de progressieve liberalen steunden 
hem en de doctrinaire liberalen bleven hem dulden. 

Na zijn politieke carrière trok de Maere zich wat meer terug uit het 
Gentse gebeuren. Vanaf 1875 ging hij zich intensief bezighouden met zijn 
project voor de verbinding van Brugge met de zee en de uitbouw van 
Brugge-Zeehaven. En alhoewel dit avontuur voor de Maere niet helemaal 
naar wens verliep (na jaren toewijding aan de realisatie van de zaak bleef er 
slechts weinig van zijn originele plannen over) zou dit uiteindelijk het werk 
worden hetwelke zijn naam ten eeuwige dage zou verbinden met die van 
Zeebrugge. Koning Leopold 11 verleende hem in 1896 trouwens de 
baronstitel ter erkenning van zijn verdiensten. 

Tegelijk bleef hij een opmerkelijk figuur in de Vlaamse ontvoogdings
strijd. Daar hij geen echte partijman meer was kon hij zich als flamingant een 
radicalere stellingname permitteren en zich uit het isolement van de 
vlaamsgezinde liberalen, die hun doeleinden gedwarsboomd zagen door de 
partij, losmaken. Op de Nederlandsche Taalcongressen, waarvan hij 
meermaals voorzitter was, stelde hij zich onafhankelijk op en ook de 
samenwerking met katholieke flaminganten schuwde hij minder en minder. 
Integendeel: waar samenwerking de impact van de Vlaamse Beweging kon 
vergroten stimuleerde de Maere deze. Op die manier werd hij in de jaren na 
1880, wat Annie Serlet in haar biografie noemde, 'de spil van het Vlaams 
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cultureelleven te Gent'. 
De Maere's inzet voor het historisch patrimonium van Gent was een 

uitvloeisel van zijn culturele bekommernis. Waar hij zich als schepen bezig 
hield met de economische uitbouw van de stad, ging hij in zijn latere leven, 
samen met een aantal vrienden, ijveren voor de cultuurhistorische uitbouw 
van Gent en voor de promotie van de interesse in haar roemrijk verleden. De 
oprichting, in 1887, van een comité ter behoud van het Gravensteen was 
hiertoe de eerste aanzet. 

Het 'Comité du Chateau des Comtes' van de Maere had als doel de 
geschiedenis van het Gravensteen te bestuderen en alle problemen die bij een 
eventuele restauratie konden opduiken te onderzoeken. Hoofdobjectief was 
het bekomen van een overeenkomst tussen de stedelijke en de nationale 
overheden over de gezamenlijke aankoop en over de herstelling van het 
Gravensteen. Zo'n akkoord wilde de Maere bekomen door druk uit te 
oefenen op de autoriteiten. Dit kon vooral door de samenstelling van het 
Comité, want alle twaalf leden waren mensen van aanzien, bekend binnen en 
buiten de stad. Enkelen van hen waren reeds eerder opgedoken in het 
'Gravensteenvraagstuk', terwijl anderen elders verdiensten hadden op het 
vlak van monumentenzorg, geschiedenis, archeologie, of architectuur. 
Belangrijk is dat ze allen vrienden waren van de Maere en dat ze bereid 
waren hun politieke overtuiging achterwege te laten om zich achter hetzelfde 
doel te scharen. Op die manier kon dit gemengd gezelschap zowel voor het 
liberale stadsbestuur als voor de katholieke regering fungeren als een 
aanvaardbare gesprekspartner. · 

In het Comité zetelden graaf de Limburg-Stirum en Auguste Wagener 
(ondervoorzitters), Arthur Verhaegen en Paul Fredericq (secretarissen), 
Ferdinand Vander Haeghen (boekbewaarder) en Ridder Emile de Nève de 
Roden (penningmeester). Het Comité werd verder versterkt door Hermann 
Van Duyse, Julius Vuylsteke, Baron Jean de Béthune de Villers, Auguste 
Van Assche en Emile Varenbergh, terwijl Joseph De Waele werd 
aangetrokken als raadgevend architect. Initiatiefnemer Auguste de Maere
Limnander werd voorzitter van de groep. 

Tegenstanders waren er intussen nog steeds in overvloed. Dit blijkt 
duidelijk uit de ervaringen van Paul Fredericq: "Toen het Comiteit van den 
heer de Maere tot stand kwam om 't Gravenkasteel te redden, stelde één der 
geleerdste, geestigste en verlichtste hoogleeraren der Faculteit van 
Geneeskunde onzer Hoogeschool de vraag, "of die menschen dan 
krankzinnig waren geworden, of wellicht door de eigenaars van het 
Gravensteen omgekocht?". Tegelijkertijd werd ik door eenen kunstschilder 
en door eenen beeldhouwer, beide zeer verdienstelijke kunstenaars, geweldig 
beknibbeld en bespot, omdat ik "dien puinhoop" ging helpen in stand houden 
... ". Maar dergelijke uitlatingen sloegen het Comité allerminst uit zijn lood. 
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Bovendien werd de Maere's 'ultieme' kruistocht om het dossier uit het slop te 
halen over het algemeen goed onthaald in de stad. Vanzelfsprekend kreeg hij 
het vertrouwen van de Commissie der Monumenten der stad Gent en ook 
pers en politici gaven het initiatief volmondig toe. Na een geleid bezoek aan 
de ruïnes van het Steen, verzekerde het Comité zich van de steun van de 
katholieke volksvertegenwoordigers Albert Eeman en Paul de Smet de 
Naeyer (de latere eerste minister). Zij beloofden hen een audiëntie te 
versieren bij de drie verantwoordelijke ministers, namelijk Beernaert, 
Thonissen en Moreau, waarmee er eindelijk weer wat schot in de zaak kwam. 

Maar nog voor het zover was wisten de beide volksvertegenwoordigers 
en de Maere een princiepsakkoord te verkrijgen tussen de stad en de staat. 
Burgemeester Lippens en minister Beernaert beloofden het Comité dat ze in 
onderlinge samenspraak, en deze keer zonder aarzelen, de interne en externe 
vrijmaking van het Gravensteen zouden bewerkstelligen, alsook de 
restauratie van het hele complex. Op dinsdag 8 maart werd het voltallige 
Comité te Brussel in audiëntie ontvangen bij minister Beernaert. Het 
princiepsakkoord werd er bevestigd, en na eerder gedane beloften overtuigde 
het Comité de minister ook zijn laatste bezwaren, in verband met de afbraak 
van de tegen de ruïne aanleunende huisjes, opzij te zetten. Er werd ook 
beslist Joseph de Waele aan te stellen als architect voor de komende 
ontruiming en restauratie van het Gravensteen. Het Comité du Chateau des 
Comtes had hiermee bereikt wat de andere partijen niet gelukt was. Het had 
een doorbraak in het vraagstuk geforceerd of tenminste toch de goede afloop 
ervan in de hand gewerkt. In Gent schreeuwde de pers uitbundig dat de 
redding van het Gravensteen eindelijk een feit was, terwijl de Maere en de 
zijnen ingehaald werden als de grote helden van het moment. Terecht, want 
twee weken later, op 23 maart 1887, werd het ministeriële akkoord officieel 
bevestigd. 

S.BESLUIT 

Het Comité slaagde er niet enkel in het Gravensteen te redden. Misschien 
nog belangrijker was haar bijdrage in de doorbraak tegen de heersende 
apathie tegenover het historisch-cultureel patrimonium van de stad. Ook in 
Gent ontstond eindelijk een nieuwe geest, waarin het verleden in ere kon 
worden hersteld. Victor Fris noemde deze mentaliteitswijziging "la faillite de 
ce scepticisme gouailleur, destructif de toute initiative, ... , qui caractérisa trop 
longtemps une notabie partie de notre bourgeoisie" en zag het verdwijnen 
van dit pessimisme later terecht als een aanloop naar gedurfde en grote 
ondernemingen. Door het slopen van die muur van onbegrip werden deze 
alleszins mogelijk en werd bovendien aan de voornaamste mentale 
voorwaarde, nodig voor de oprichting van een geschiedkundige vereniging, 
voldaan. 
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HOOFDSTUK2 

DE GEBOORTEVAN DE 'CERCLE HISTORIQUE ET 

ARCHEOLOGIQUE DE GAND' (11 MAART 1893) 

1. DE INITIATIEFNEMERS EN HUN BEWEEGREDENEN 

Met de bekrachtiging van het akkoord tussen de stad en de staat scheen 
de belangrijkste taak van het Comité volbracht te zijn: het Gravensteen was 
gered en zelfs de restauratie was een verzekerde zaak. In 1888 startten 
Hermann Van Duyse en Joseph De Waele enkele eerste opgravingen welke 
de ontmanteling binnen de ringmuur voorafgingen en in 1892 kon de afbraak 
van de aanpalende huizen beginnen, terwijl de eigenlijke restauratie gepland 
was voor 1894. Via architect De Waele bleef het Comité betrokken bij deze 
werkzaamheden en zolang deze aan de gang waren bleef het Comité er 
nauwlettend op toezien. Niet eerder dan 1913, wanneer de laatste 
bouwvakkers van de werf verdwenen, hief het Comité du Chateau des 
Comtes zichzelf op2• 

Auguste de Maere zat intussen reeds andere plannen uit te broeden. 
Plannen voor een heroriëntatie van het Gravensteencomité of, zoniet, voor 
een nieuwe vereniging. De Maere dacht hierbij aan het oprichten van een 
Geschied- en Oudheidkundige Kring, zoals die in andere Belgische steden 
zoals Brussel, Brugge, Sint-Niklaas, Doornik en Namen reeds bestonden. 
Deze steden hadden op het vlak van de lokale geschiedbeoefening zonder 
twijfel een enorme voorsprong op Gent, en dit gedeeltelijk dankzij de 
inspanningen van die verenigingen. De Maere, zelf aangesloten bij tal van 
zulke organisaties, kende hun werking, hun streefdoelen en het succes dat ze 
oogstten, maar al te goed. Te Gent ontbrak een dergelijk orgaan, dat alle 
geïnteresseerden in kunst, archeologie en geschiedenis kon verenigen, echter 
volledig. 

Het was dan ook de Maere's bedoeling in Gent te komen tot een eigen 
organisatie die zich zou wijden aan de studie van alle mogelijke 
archeologische en geschiedkundige vraagstukken die de stad Gent en 
Vlaanderen aanbelangden. De basis waarop hij zijn leden wou verenigen 
moest de cultus van het verleden zijn, de liefde voor de geboortestad en de 
liefde voor Vlaanderen. Andere, politieke of ideologische connotaties wou 
hij uitdrukkelijk niet. Het moest een orgaan worden dat onafhankelijk zijn 

2 De stad herdacht het initiatief van de Maere en zijn comité, de herstelling 
door de bouwmeesters Joseph De Waele en Etienne Mortier (die het werk na 1910 
voltooide), en de zorg van de eerste conservator, Alfons Van Werveke, door het 
plaatsen van een bronzen tekstplaat in het poortgebouw van het Gravensteen, in 1954. 
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eigen weg zou gaan en waarop politieke groepen geen vat mochten krijgen. 
Dit was de Maere gelukt met het Gravensteencomité, met het gekende 
resultaat. Met zijn nieuwe project wou hij eenzelfde weg inslaan. Enkel op 
die manier zou hij alle initiatieven op het vlak van geschiedenis en 
oudheidkunde kunnen groeperen, coördineren en in de openbaarheid 
brengen, en enkel op die manier zou het gecreëerde platform enige slagkracht 
kunnen hebben. 

De groep die de Maere wilde samenbrengen moest tegelijk ook 
vastberaden, ja, zelfs militant willen optreden, om de gestelde idealen te 
realiseren. 'Gemütliche' theekransjes had de Maere niet bepaald voór ogen. 
Dat over het gevraagde engagement geen twijfel bestond blijkt duidelijk uit 
zijn toespraak tijdens de eerste algemene vergadering van de Kring: "Notre 
röle ne doit pas se bomer à publier de beaux et de savants ouvrages, mais 
nous devons, par personnes interposées, descendre sur Ie terrain de la réalité. 
Les voeux émis ici ... doivent être traduits en faits ... Par l'intervention de 
ceux de ses membres qui font partie d'un corps délibérant: Parlement, 
Conseil provindal ou communal, il doit prévaloir les idées qui auraient pris 
naissance ici, et obtenu l'approbation quasi-unanime des membres". Naast het 
contemplatief bezig zijn met geschiedenis en archeologie zou deze 
vereniging inderdaad actief voor monumentenzorg moeten opkomen. Om 
dergelijk opzet enige kans op slagen te geven zou de Maere niet enkel een 
beroep doen op de voornoemde onpartijdigheid en neutraliteit van de 
vereniging, maar zou hij ook mensen rond zich scharen met enige naam en 
faam. Meteen een tweede erfenis van zijn ervaringen met het 
Gravensteencomité. 

Het comité ontving de plannen van haar voorzitter met grote geestdrift, 
maar was van oordeel dat het 'Gravensteencomité' moest blijven b~staan in 
haar huidige vorm. In plaats van een heroriëntatie dachten haar leden eerder 
aan de oprichting van een volledig nieuwe vereniging. Het Comité 
verklaarde zich bereid dit project volledig onder haar hoede te nemen. 

En het liet er ook geen gras over groeien. Enkele maanden later reeds, op 
de vergadering van het Comité du Chateau des Comtes van 18 februari, werd 
de oprichting van de nieuwe vereniging besproken en beslist en De Maere 
kon ineens op zoek gaan naar mogelijke medewerkers. Hij koos zelf een 
ploeg van 50 mensen uit, meestal hooggeschoolden, mensen die gekend 
waren en in aanzien stonden, in vele gevallen oude vrienden waren, en die 
reeds bewezen hadden dat ze de Maere's enthousiasme voor geschiedenis en 
oudheidkunde deelden. Daarnaast werden er vanaf de eerste dag van maart 
oproepen verstuurd naar andere mogelijk geïnteresseerde groepen, 
stadsgenoten die in andere archeologische of geschiedkundige verenigingen 
actief waren, alsook naar het onderwijzend personeel van de Universiteit en 
de officiële en vrije scholen. De 'Geschied- en Oudheidkundige Kring te 
Gent' of 'Cercle historique et archéologique de Gand', jongste telg van de 
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Maere en de zijnen, was meteen van start gegaan. 

2. DE OPRICHTING VAN DE VERENIGING 

Op 11 maart om 8 uur 's avonds had ten huize van de Maere in Hotel 
Limnander (op de hoek van de Kouter en de Korte Meer) de officiële 
oprichtingsvergadering plaats. Ze werd voorgezeten door de bestuursleden. 
vim het Gravensteencomité, onder leiding van de Maere zelf. 

Vijfenveertig van de vijftig door de Maere uitgekozen en aangezochte 
medewerkers hadden intussen hun steun toegezegd, vierentwintig van hen 
waren komen opdagen. Tussen het selecte gezelschap waren heel wat 
'anciens' van de partij, leden van het Comité en van de Commissie voor 
Monumenten zoals Ferdinand Vander Haeghen, Julius Vuylsteke, Victor 
Deneffe, Emile Varenbergh, Joseph De Waele en Jean de Béthune de Villers; 
andere bekenden zoals Prosper Claeys, Prof. Adolf De Ceuleneer, de 
architecten Louis Cloquet, Karel Van Rysselberghe en Auguste Van Assche 
en de kunstenaars Théophile Lybaert, Louis Tierenteyn en Armand Heins; en 
een aantal 'nieuwe' gezichten zoals kanunnik Van den Gheyn, broeder 
Matthias (E. · Coomans) en pastoor Henry Claeys, vrederechter Albert Dutry, 
architect Etienne Mortier, kunstschilder Louis Van Biesbroeck, 
krijgsauditeur Florimond Van Duyse, de gepensioneerde officier Femand 
Van Den Bernden en minister Jules Van Den Heuvel. Zij, en hun 
verontschuldigde collegae, werden meteen de eerste werkende leden van de 
'Kring'. 

Op deze vergadering werden, op het lustig gooien met dank- en 
lofbetuigingen na, de doelstellingen van de nieuwe vereniging meteen 
duidelijk gemaakt door de Maere. Men besprak er echter ook de voorlopige 
statuten, opgesteld door het Gravensteencomité in hun zitting van 18 februari 
1893. De dertien artikels, die de werking en de inrichting van de vereniging 
beschreven, werden trouwens zonder veel discussie aanvaard. 

Overeenkomstig de statuten zou de Kring bestaan uit werkende leden en 
ereleden. De eerste ereleden leden waren zij die positief geantwoord hadden 
op het rondschrijven van het Gravensteencomité, voorlopig slechts een kleine 
dertig man. Het aantal ereleden was volgens de statuten onbepaald en 
onbeperkt. Door een procedure van voordracht, die diende te gebeuren door 
twee werkende leden, konden eventuele kandidaten onderworpen worden aan 
een anonieme stemming onder gesloten omslag, tijdens de daaropvolgende 
algemene vergadering. Op die manier beschikte de Kring dus over een 
dubbel mechanisme om zichzelf te beschermen tegen wat we gemakshalve 
maar als 'ongewenste invloeden' omschrijven. In praktijk blijkt een afwijzing 
van een introductie nooit voorgevallen te zijn. De werkende leden beschikten 
blijkbaar over voldoende inzicht om slechts 'goede' elementen voor te stellen 
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voor het erelidmaatschap. Ook nam men het onder het voorzitterschap van 
Auguste de Maere vaak niet al te nauw met deze procedure en werden 
kandidaten gewoon bij acclamatie toegelaten (zijn opvolger kanunnik Van 
den Gheyn, die zich daarover al eens durfde beklagen, hield zich later zelf 
heel wat meer aan de letters van de wet). Het gemak waarmee dit 
aanvankelijk gebeurde was echter niet te wijten aan de financiële noden van 
de Kring, ereleden betaalden tenslotte lidgeld (zoiets zou eerder vandaag de 
dag opgaan), maar veeleer aan de omslachtigheid van de procedure zelf. 

De ereleden waren volwaardige leden in die zin dat zij ook actief konden 
meewerken aan de meeste activiteiten van de Kring. Zij konden de algemene 
vergaderingen bijwonen en er ook hun stem laten horen, zij konden naar de 
voordrachten komen luisteren en deelnemen aan alle uitstapjes. Verder 
ontvingen zij alle drukwerken die van de Kring uitgingen of door haar 
ondersteund werden. 

Met interne bestuurszaken hadden zij zich echter niet te bemoeien. 
Daarvoor waren er de 50 statutaire werkende leden, waaronder aanvankelijk 
de 45 eerste vaste kern medewerkers van de Maere. Zij vulden hun aantal aan 
door een keuze uit de rangen van de ereleden, bij een geheime stemming 
waar een meerderheid bij vereist was. De werkende leden hadden verder ook 
het voorrecht om de buitengewone vergaderingen, die bijeengeroepen 
werden door het bestuur, bij te wonen. Op die manier konden zij, waar nodig, 
het bestuur corrigeren. Dat dagelijks bestuur kozen zij trouwens zelf uit hun 
eigen groep en het is dan ook duidelijk dat de Kring, ondanks alle gemaakte 
intenties voor een open, vrije vereniging, een vrij gesloten groep was 
waarvan de werkende leden en de initiatiefnemers in grote mate de touwtjes 
in handen konden blijven houden. 

Aanvankelijk had men gedacht om, op voorstel van Emile V arenbergh, 
het bestuur samen te stellen uit leden van het Gravensteencomité, maar 
omdat enkelen van hen geen bestuursfunctie konden aanvaarden in de Kring 
(Auguste Wagener, Arthur Verhaegen, Paul Fredericq en Thierry de 
Limburg-Stirum wensten geen deel uit te maken van het bestuur omdat ze het 
al veel te druk hadden met andere bezigheden), ging dit niet door. Op die 
manier kwamen enkele nieuwe gezichten op het voorplan van de 
archeologische beweging. 

Paul Fredericq stelde de vergadering voor twee van zijn collegae-historici 
aan te duiden. Het ging hierbij om Adolf De Ceuleneer, hoogleraar sinds 
1882, en Henri Pirenne, die in 1893 nog aan het begin van zijn roemrijke 
carrière stond en pas na 1900 zijn leermeesters Fredericq en Kurth zou 
overtreffen. Door hun opname, als secretaris in het bestuur, werden meteen 
de banden tussen de Kring en de historische afdeling van de Gentse 
Universiteit verzekerd. Achille Gallet-Miry, stenograaf in de Senaat en de 
Provincieraad, zou beide hoogleraren bijstaan. Emest Lacquet, werkzaam 
aan het stadsarchief, werd schatmeester-boekbewaarder, nadat Julius 
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Vuylsteke zijn kandidatuur voor dezelfde functie had ingetrokken. Advokaat 
Prosper Claeys en archivaris Emile Varenbergh werden bij volstrekte 
meerderheid verkozen tot ondervoorzitter. En, logischerwijze, benoemde de 
vergadering Auguste de Maere tot haar voorzitter. "Monsieur de Maere est le 
vrai père du comité du Chateau des Comtes, et aussi Ie vrai père du nouveau 
Cercle", niet meer en niet minder aldusWageneren de overige aanwezigen. 
Zelf probeerde de Maere iets bescheidener te zijn. Hij dankte de aanwezigen 
voor hun steun en voor het eerbetoon aan zijn adres. Hij hoopte dat hij het 
vertrouwen dat men hem geschonken had niet zou beschamen en dat het 
eerbetoon niet te voorbarig zou blijken. 

Dit was geenszins het geval: in de komende jaren zou duidelijk worden 
dat de Kring voldeed aan een behoefte die er in de stad bestond, de Kring 
vulde een leegte op en werd, onder leiding van baron de Maere, een van de 
meest respectabele en succesrijke verenigingen van de stad. 

3.BESLUIT 

Auguste de Maere had de grote verdienste al diegenen rond zich te 
scharen, die, sinds jaren met gelijke liefde en ambities de studie van het 
verleden bedreven, doch van elkaar verwijderd werden door uiteenlopende 
gevoelens en meningen. Sommigen hadden van dergelijk initiatief enkel 
durven dromen, hij was de enige die het aandurfde. Door zijn kwaliteiten en 
onberispelijke integriteit was hij er trouwens de geknipte figuur voor. De 
nieuwe vereniging was immers het natuurlijke uitvloeisel van een richting 
die de Maere al een tijdlang uitging, het logische vervolg van het 'Comité du 
Chateau des Comtes', dat eerder alle losse initiatieven bundelde tot één actie. 
Nu nam hij de verantwoordelijkheid alle diverse elementen te verenigen in 
één en dezelfde organisatie, om ze te dirigeren in één actie: de studie en de 
verdediging van het artistieke verleden van de stad Gent. 

Dit doel, en de omstandigheden waarin de vereniging eraan begon te 
werken, vergeleek de latere voorzitter van de Kring, kanunnik Gabriël Van 
den Gheyn, graag met De la Fontaioe's verhaal van de krekel en de mier. De 
mier was in dit geval de verstandige en vooruitziende archeoloog die verder 
probeerde te denken dan zijn onbekommerde medeburger. 
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HOOFDSTUK3 

HET VOORZITTERSCHAPVAN BARON AU GUSTE DE 

MAERE D'AERTRYCKE (1893-1900) 

I. ALGEMEEN 

De rol die Auguste de Maere speelde was bepalend voor de koers die de 
vereniging gedurende de eerste jaren van haar bestaan uitging. Als stichter 
had hij die mensen rond zich weten te scharen met gelijke interesses en 
gelijke aspiraties. En hij had hen verenigd in één vereniging, wat voordien 
nooit geprobeerd, laat staan gelukt, was. Natuurlijk bleef het, ondanks alle 
goede bedoelingen, een initiatief voor en door een bovenlaag van 
intellectuelen en met een uitgesproken burgerlijk karakter, maar dat de 
'Kring' volledig a-politiek optrad (zij gebruikte de politieke kanalen om haar 
wensen te verwezenlijken, doch liet zich niet door diezelfde politiek 
misbruiken) was op deze schaal een nieuwigheid, enkel realiseerbaar door de 
verzoeningskracht en diplomatie van een de Maere. 

De formule sloeg in elk geval aan: het aantalleden bleef hoopvol groeien. 
Waar men in 1893 startte met een kleine vijftig man, was de Kring in 1895 al 
uitgegroeid tot 101leden. De grote doorbraak kwam, niet toevallig, een jaar 
later, na het eerste archeologische congres dat de Kring organiseerde. Tegen 
1897 had de Kring ruimschoots haar maturiteit bewezen en dit vertaalde zich 
weer in een groei: in 1897 herbergde de Kring reeds 208leden en het bestuur 
koesterde de hoop nog verder uit te breiden. 

Met oog op de doelstellingen van de nieuwe vereniging was het aantal 
leden niet onbelangrijk. Cruciaal was echter de samenstelling en achtergrond 
van wat een uiterst select korps bleek te zijn. Baron de Maere was immers 
geenszins van plan zijn deuren open te stellen voor de gewone man: hij werd 
niet toegelaten en hij kon wellicht het lidgeld niet eens opbrengen. Deze 
gewone man kon enkel het voorwerp zijn van de inspanningen die de 
vereniging wilde leveren tot diens 'verlichting' (iets waaraan diezelfde 
gewone man overigens weinig boodschap had). Het is nog een typisch 
kenmerk van een op en top elitair gebeuren, waar burgerij, adel (deze was 
zelf ook burgerlijk ingesteld) en clerus het goede weer maakten, ongeacht of 
ze nu professionelen of amateurs waren: archeologen, heemkundigen, 
numismaten en historici van allerlei slag vonden er hun haard en gading, 
zowel de oude garde van romantisch aangelegde figuren zoals een Julius 
Vuylsteke, de hooggeleerde professor zoals een Fredericq of een Pirenne, als 
de pragmatisch aangelegde liefhebber zoals een Cloquet of een Casier; ... de 
weledele burger trof er gelijkgestemde zielen. Een tendens naar verdere 
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professionalisering is zeker al aanwezig, maar in deze korte periode nog 
moeilijk te duiden. Een kentering in het overwicht kwam er pas veel later, 
onder het voorzitterschap van kanunnik Vanden Gheyn: voorlopig hield 
voorzitter de Maere alles zelf in de hand. 

Auguste de Maere, bij wie we alle kwaliteiten aantreffen van een 
praktisch ingesteld man wiens kennis vergezeld ging van een natuurlijke 
aanleg voor tact, hoffelijkheid en diplomatie, leidde zijn kring immers als 
een echte vader, d.w.z. met een dosis liefde en een portie autoriteit, op smaak 
gebracht door de ervaring van het besturen en de wijsheid van zijn jaren. 
Naar voorbeeld van de Engelse en Franse archeologische verenigingen, 
bouwde hij de Kring uit tot een groep die niet enkel contemplatief bezig was 
met het verleden, maar ook actief optrad inzake monumentenzorg. Aldus 
bouwde hij met zijn Kring verder aan de archeologische beweging welke 
sinds enige tijd groeide tussen de spreekwoordelijke stadsmuren (deze waren 
gesloopt voor er van een restauratieve beweging sprake was) en waaraan 
hijzelf trouwens sinds 1887 een enorme impuls had gegeven. De 'Geschied
en Oudheidkundige Kring' durfde omstreeks 1900 al gewagen "une des 
principales sociétés savantes du pays" te zijn. In elk geval werd hij een factor 
waarmee (zeker niet alleen naar eigen zeggen) rekening diende gehouden te 
worden, en dit tot in het stadhuis. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Op bestuurlijk vlak waren er nauwelijks veranderingen in deze periode. 
Het bestaande bestuur werd keer op keer herkozen door de algemene 
vergadering en de enkele wijzigingen tastten geenszins de goede werking van 
de Kring aan, noch deden ze hem van koers veranderen. 

De hoogleraren Henri Pirenne en Adolf De Ceuleneer namen ontslag in 
1897, wegens te drukke beroepsbezigheden, en werden als secretaris 
opgevolgd door "twee van de meest dynamische en geleerde stichtende 
leden" van de Kring, namelijk kanunnik Gabriël Van den Gheyn, die meteen 
met strakke hand zijn stempel zou drukken op de Maatschappij (regels waren 
er om te volgen), en de nieuwbakken conservator Alfons Van Werveke. En 
in hetzelfde jaar werd schatmeester-boekbewaarder Erneste Lacquet 
vervangen door de jonge musicoloog Paul Bergmans, die zijn eerste sporen 
binnen de Kring reeds verdiende als secretaris van het Oudheidkundig 
Congres van 1896. 

Op het vlak van de inrichting werd reeds in april 1893 een belangrijke en 
noodzakelijke vernieuwing beslist. Omdat de algemene vergaderingen bij 
momenten nogal een chaotisch karakter aannamen, vooral waar het 
discussies tussen de leden betrof, zocht het bestuur naar een manier om die 
vergaderingen vlotter te laten verlopen en de discussies beter in de hand te 
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kunnen houden. Hiertoe beslistte het bestuur om de Kring, naast de instelling 
van het bestuur en de algemene ledenvergadering, verder op te splitsen in 
drie afdelingen of secties. Het was het beginsel der verdeling van arbeid, "zo 
vrucht afwerpend in alle bewegingen van den menschelijken geest, zoowel 
op geestelijk, als stoffelijk gebied" dat hier moest renderen, want deze secties 
konden zelf vergaderingen organiseren en andere activiteiten zoals uitstapjes, 
rondleidingen en tentoonstellingen. Hun taak zou er vooral uit bestaan de 
programmapunten gepland voor de algemene vergaderingen tot in het detail 
voor te bereiden. Gedacht werd dat de specialisten zo de discussies zouden 
kanaliseren en dat de plenaire vergadering aldus minder tijd zou verliezen. 

De drie afdelingen waren de secties 'Geschiedenis' (en aanverwante 
wetenschappen), 'Oudheidkunde' (huisraad, klederdracht, wapens, enz.), en 
'Schone Kunsten' (bouw-, schilder-, beeldhouwkunst, en muziek). Zowel 
ereleden als werkende leden konden zich in een of meerdere van de 
afdelingen laten inschrijven, de vergaderingen van de secties bijwonen, en er 
hun stem laten horen. Ieder lid van een afdeling kon ook zijn kandidatuur 
stellen voor een bestuurstaak binnen de afdeling (enkel de leden van het 
dagelijks bestuur waren hiervoor uitgesloten). Iedere afdeling benoemde in 
haar eigen schoot een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Op 5 
juni 1893 gaf dit het volgende resultaat: 

I. Sectie Geschiedenis: Auguste Wagener, voorzitter; 
Thierry de Limburg-Stirum, ondervoorzitter; Oscar Pyfferoen, secretaris. 

II. Sectie Oudheidkunde: Hermann Van Duyse, voorzitter; Georges 
Hulin, ondervoorzitter; Etienne Mortier, secretaris. 

III. Sectie Schone Kunsten: Louis Cloquet, voorzitter; Joseph De Waele, 
ondervoorzitter; kanunnik Gabriël Van den Gheyn, secretaris. 

Na het verdwijnen van Auguste Wagener (overleden in 1896) en 
Hermann Van Duyse (overleden in 1899) werd procureur des konings 
Napoleon De Pauw voorzitter van de sectie Geschiedenis en hoogleraar 
Georges Hulin voorzitter van de sectie Oudheidkunde. Hulin werd vervangen 
als ondervoorzitter door Joseph De Smet-Duhayon. Kanunnik Van den 
Gheyn, opgenomen in het middenbestuur, werd opgevolgd door de evenzeer 
bekende archeoloog en katholieke politicus Joseph Casier. 

Het systeem van de afdelingen, bedoeld om de algemene vergaderingen 
te ontlasten, wilde aanvankelijk echter niet vlotten. Integendeel, de chaos 
werd er alleen erger door want bij wijlen vloog men elkaar op de algemene 
vergaderingen in de haren over de vraag welke afdeling welk vraagstuk 
diende te behandelen. Bovendien maakte het samenbrengen van specialisten 
de zaken niet eenvoudiger, maar eerder onverstaanbaar voor de niet 
betrokken leden. Enkele werkende leden suggereerden dan ook om de 
afdelingen te laten voor wat ze waren. Het bestuur weigerde echter van het 
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systeem af te wijken. Na een aanloopperiode met voormelde groeipijnen ging 
het stilaan ook allemaal wat vlotter, en werden de zaken dan toch enigszins 
overzichtelijker, wat toch de aanvankelijke bedoeling was geweest. 

De verdere verdeling van de leden in afdelingen werd, met een aantal 
andere, reeds bestaande toestanden, op 7 april 1897 in de nieuwe statuten 
ingeschreven. Daarnaast waren er ook enkele vernieuwingen, niet al te 
ingrijpend voor de gang van zaken, maar toch belangrijk. 

Vooreerst zou de Kring de 'Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand' 
gaan heten. In het Nederlands werd dit voortaan de 'Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent', de naam waaronder de vereniging 
nog steeds bekend is. De vereniging zou van rechtswege pas ontbonden 
worden wanneer er slechts vijf leden meer waren. Maar, gezien het succes, 
zat dat er nog niet direct in. 

Verder werd er ook een wijziging in de inrichting van de Maatschappij 
doorgevoerd. Deze hield in dat er voortaan drie kategorieën leden zouden 
zijn. In feite kwam zulks enkel neer op een naamsverandering. De 'gewone 
leden' waren eigenlijk de vroegere 50 werkende leden, de kern die een groot 
aandeel had in de beslissingsmacht binnen de vereniging, het bestuur 
benoemde, en ereleden mocht voorstellen. Die ereleden werden nu wel 
'buitengewone leden' genoemd, maar dit veranderde niets aan hun vroeger 
statuut en hun rechten. Daarmee gaf men nu een passender inhoud aan de 
titel 'erelid'. Dit erelidmaatschap werd voortaan toegekend aan personen die 
door hun verdiensten de aandacht van de Maatschappij getrokken hadden en 
daarmee "recht hadden op de erkentelijkheid van de Maatschappij". Deze 
ereleden werden gekozen door de gewone leden, maar wel op verzoek van 
het bestuur. In feite kwamen deze ereleden, op een uitzondering na, 
nauwelijks in het stuk voor. Hoewel, bij feestelijkheden bleken ze dan wel 
steeds van de partij te zijn (de feesten waren dan ook de moeite waard in die 
tijd). Tenslotte bleef het bestunr gewoon 'bestuur' heten, dit om de zaken er 
niet nog ingewikkelder op te maken. 

Tenslotte werd ook de, volgens de voorzitter irritante taalkwestie 
aangepakt, in die zin dat de absolute individuele vrijheid van het taalgebruik, 
die reeds bestond, nu door artikel 12 van de statuten gewaarborgd werd. 
Voorheen was dit meermaals oorzaak van kleine wrijvingen geweest en 
misbruikten sommige leden deze taalvrijheid om onderliggende politieke 
conflicten uit te vechten met hun tegenstanders. Dit probleem zou door de 
statuten echter niet opgelost worden, integendeel. Een conflict rond de 
inscriptie van een gedenkplaat op het Oeraard de Duivelsteen toonde eens te 
meer dat dergelijke problematiek meer dan gevoelig lag. Het was een conflict 
eigen aan de tijd en eigen aan de stad (want te Gent lagen de tegenstellingen 
zo mogelijk nog scherper dan elders) . Maar het bestuur probeerde de 
taalproblematiek zoveel mogelijk uit de weg te gaan. De Maatschappij bleef 
trouwens overwegend Franstalig, ondanks de aanwezigheid van de meest 

37 



prominente Flaminganten. Zoals Paul Fredericq drukten ze sporadisch wel 
eens de wens uit dat er meer Vlaams gesproken zou worden, maar maakten 
ze daar verder geen zaak van. 

De wijziging van de oorspronkelijke statuten bracht dus absoluut geen 
onenigheid teweeg binnen de vereniging. De veranderingen waren ook niet 
echt ingrijpend en werden, bij unanimiteit, goedgekeurd. 

3. FINANCIËLE SITUATIE 

In de eerste jaren van haar bestaan was de financiële draagkracht van de 
Kring allerminst rooskleurig. Aanvankelijk was men op eigen krachten 
aangewezen, daar men niet kon rekenen op enige steun van buitenaf. 

De Kring moest zich zien te redden met de bijdragen van haar leden. Het 
lidgeld, ongewijzigd onder het voorzitterschap van de Maere, werd 
vastgesteld op 10 fr. Dit mocht dan wel een redelijke som zijn voor de 
toenmalige gesettelde burgerman (aanvaardbaar daar hij bovendien gratis alle 
publikaties van de Kring zou kunnen ontvangen), als men weet · dat de 
gemiddelde arbeider in de textielindustrie daarvoor een 30-tal uurtjes moest 
kloppen, dan weet men meteen ook dat hij niet dadelijk welkom was in dit 
milieu. Voor het bestuur was de ledenbijdrage aanvankelijk echter een mager 
beestje. In 1893-94 waren er nog maar een tachtigtalleden en bovendien was 
het publiceren van een jaarboek een kostelijke zaak. 

Vanaf 1895 verging het de Kring financieel iets beter. Het aantalleden en 
de daaruit vloeiende inkomsten begon sterk te stijgen, af en toe werd er al 
eens een publikatie verkocht, en vanaf 1895 kon de Kring ook rekenen op 
enige financiële steun van Staat en Provincie, samen goed voor 800 fr.ofte 
30 tot 45 % van de inkomsten van de Kring in de periode 1895-1900. De 
autoriteiten leverden bovendien een genereuze bijdrage door de I nventaire 
Archéologique de Gand, die vanaf 1897 verscheen, met grote hoeveelheden 
te bestellen. Van de stad hoopte men meer steun te krijgen, naarmate de 
Maatschappij in belangrijkheid toenam, maar de stad weigerde vooralsnog 
elke andere financiële steun ondanks herhaaldelijke smeekbeden van het 
bestuur, en dit zonder andere motivering van haar weigering dan het feit dat 
ze zelf krap bij kas zat. 

In elk gevalliet de gunstigere financiële situatie een verruiming van het 
aantal activiteiten toe. Vooral op het vlak van de publikaties kwam zulks tot 
uiting. Naast het Bulletin poogde het bestuur vanaf 1895 ook jaarlijks de 
Annales uit te geven, en begon men aan de redactie van de Inventaire 
Archéologique. Samen met allerlei druksels zoals uitnodigingen voor 
vergaderingen, slorpten de publikaties het grootste deel van de inkomsten op. 
Het resterende deel werd besteed aan de gewone werkingskosten, het 
onderhoud en de huur van het lokaal (evenmin een goedkope zaak) en enkele 
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occasionele kosten voor de aankoop van enkele boeken of de steun aan 
opgravingswerken. 

4. LOKAAL EN BIBLIOTHEEK 

Een van de dringendste zorgen van de Kring was het vinden van een 
eigen vergaderplaats, geschikt voor de noden en de mogelijkheden van de 
jonge vereniging. De eerste vergaderingen hadden plaats gevonden bij de 
Maere thuis, doch gezien de uitbreiding van de vereniging was dit al snel niet 
meer mogelijk. 

Nadat er een tijdelijk en geïmproviseerd onderkomen voorzien werd in 
het Sint-Jorishof kwam de Kring in 1893, dankzij de gastvrijheid van de 
notarissen van de stad, terecht in hun verkoopshuis. Daar was de grote zaal 
op de eerste verdieping min of meer gereserveerd voor de Kring, of in elk 
geval tot zijn beschikking op de dagen waarop vergaderd werd. Het was 
voorlopig een ideale oplossing, hoewel de kosten die dit met zich meebracht 
niet van de poes waren, want een groot deel van het budget werd erdoor 
opgeslorpt: de huur en het onderhoud van dit lokaal bedroegen zowat 10 tot 
16 procent van de totale uitgaven. Toch zou de Kring er tot in 1903 blijven 
vergaderen. Ondertussen zocht men wel naar andere oplossingen. De 
ambities van de Maere gingen uit naar een lokaal "qui put être vraiment 
nötre". Het was zijn stille wens een lokaal te hebben dat beantwoordde aan 
het karakter van de Kring, een lokaal dus met een historische en 
archeologische achtergrond. Enkele pogingen werden ondernomen, maar 
geen enkele kende een goed gevolg. Om diverse redenen, meestal van 
financiële aard, moesten de plannen voor het betrekken van het Oeraard 
Duivelsteen (bestemd voor de archieven), van het lokaal in het 'Torreke' 
(indertijd door het gemeentebestuur verkeerdelijk voor de vergaderzaal van 
de 'volksvergadering', de Collatie, gehouden en zo gered van de vernieling) 
aan de Vrijdagmarkt, en van het 'Schippershuis' aan de Graslei, dan ook 
opgegeven worden. In 1898 scheen de Kring dan toch een vast onderkomen 
te kunnen vinden toen burgemeester Braun aanbood om het 'Koomstapelhuis' 
of de 'Spijker', eveneens aan de Graslei, dat zou gerestaureerd worden, vrij te 
maken als vergaderzaal voor de Maatschappij. Het aanvankelijk enthou
siasme voor dit idee bekoelde echter sterk bij bestuur en leden toen na 
negatief advies van architect Auguste Van Assche, bleek dat de zaal veel te 
groot, en vooral veel te kil en veel te ongezellig was. Tot er een nieuwe 
gelegenheid opdook bleef de Kring asiel zoeken in het lokaal van de 
notarissen (Chambre des Notaires) in het centrum van de stad. 

Daar konden de leden, in een klein bijlokaaltje, ook de bibliotheek van de 
Kring raadplegen. Naar goede traditie (elke zichzelf respecterende 
vereniging bouwde indertijd een eigen bibliotheekje uit) was ook de Kring 
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een boekenverzameling beginnen aanleggen. Ze rekende hierbij op 
schenkingen van haar leden en minder op aankoop, daar dit hun financiële 
draagkracht te boven ging. Op die manier ging de bibliotheek uitgroeien met 
werken van Henri Pirenne, Prosper Claeys, Louis Cloquet, Armand Heins en 
andere auteurs die getrouw een exemplaar van eigen publikaties, of werken 
uit een eigen verzameling, aanboden. Daarnaast ging men ook snel over op 
de uitwisseling van publikaties. Dit werd, gedurende de eerste jaren van het 
bestaan van de Kring, actief bevorderd door het bestuur. Vanaf 1894, na het 
verschijnen van het eerste drukwerk van de Kring, werden naar tal van 
binnen- en buitenlandse verenigingen verzoeken gezonden voor het ruilen 
van tijdschriften. Op die manier werden er contacten gelegd met een 
vijftiental andere kringen. Vanaf 1895 nam het bestuur minder en minder zelf 
het initiatief om ruil aan te vragen. Toen zijn bekendheid, zeker na het 
succesrijke congres van 1896, verzekerd was, kreeg hij nu eerder zelf 
dergelijke verzoeken binnen. In 1898 ontving de Maatschappij reeds 
publikaties van een dertigtal Belgische en van een tiental Franse 
verenigingen. En tegen 1900 was dit nog verder gestegen tot een zestigtal 
binnen- en buitenlandse publikaties. 

De leden konden aanvankelijk elke dinsdagavond in de bibliotheek 
terecht om werken te raadplegen en te ontlenen, doch dit bleek niet echt een 
succes. De heren Lacquet en Bergmans zaten er, tot hun grote ergernis, 
meestal voor spek en bonen bij, want "à part les bibliothéquaires, personne se 
rendait à la bibliothèque" en in die omstandigheden oordeelde het bestuur het 
beter dit systeem af te schaffen. Het bibliotheek-fiasco werd in april 1900 
opgelost door de eigen collectie onder te brengen in een lokaal van de 
Universiteitsbibliotheek. Dankzij hoofdbibliothecaris en getrouw medelid 
Ferdinand Vander Haeghen, konden de leden er nu elke weekdag terecht, 
tijdens de openingsuren van de Universiteitsbibliotheek. Hierdoor werd het 
succes van de eigen bibliotheek meteen een stuk groter. Hoewel, ... van een 
echte overrompeling wordt nergens getuigd. 

5. CONTACTEN 

De relaties met de autoriteiten, essentieel in haar streven naar 
monumentenzorg, waren voor een stuk nog een erfenis van het 
Gravensteencomité en zijn van bij de start redelijk goed te noemen. Het 
spreekt echter vanzelf dat zulks vlotter verliep met de gemeentelijke 
autoriteiten dan met de nationale. Daartoe schoof de Maatschappij niet alleen 
de burgemeester het erevoorzitterschap in de schoenen, maar aarzelde ze 
evenmin haar talrijke leden-gemeenteraadsleden (liberaal én katholiek) in te 
zetten. Zulks gebeurde soms rechtstreeks, soms via de Commissie voor 
Monumenten. Haar invloed bleef echter beperkt (ze kon advies geven en 
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druk uitoefenen) en was in grote mate afhankelijk van de goodwill van 
diezelfde autoriteiten (wier beslissingen ze trachtte te beïnvloeden). Dit bleek 
ondermeer uit het feit dat de Maatschappij aanvankelijk geen subsidies kon 
afdwingen van het stadsbestuur en uit de ongerustheid die voorzitter de 
Maere in 1895 uitte voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (waarbij 
angstig de resultaten van het algemeen sternrecht afgewacht werden) en bij 
het aantreden van Emile Braun3. De vrees was overigens volledig ongegrond, 
want de wensen en projecten van de Maatschappij kregen heel wat meer 
sympathie (en wierpen meer vruchten af) onder het burgemeesterschap van 
Emile Braun, die in 1896 aantrad, dan onder dat van Hippolyte Lippens. Niet 
zozeer het optreden van de Maatschappij werd toen krachtdadiger: er werd 
enkel meer naar geluisterd. De tijd was nu eindelijk rijp voor haar ideeën. 

Met de Commissie voor Monumenten lagen de zaken nog eenvoudiger: 
de hele Commissie werd weldra bevolkt door mensen die ook in de 
Maatschappij zaten, bovendien vaak de meest actieve leden. De 
Maatschappij was bijgevolg steeds perfect op de hoogte van wat zich binnen 
de Commissie afspeelde (terwijl de Commissie haar informatie steeds kreeg 
van de stedelijke autoriteiten). 

De contacten met andere, soortgelijke verenigingen verliepen over het 
algemeen ook vrij vlot. Ze ontstonden volgens een aantal kanalen. Vooreerst 
waren een groot aantal leden reeds aangesloten bij andere, hoofdzakelijk 
Belgische, archeologische en geschiedkundige genootschappen. Die leden 
konden de Gentse nieuweling dan ook voorstellen aan die verenigingen. 
Geregeld deden deze verenigingen ook beroep op elkaar, wanneer 
vraagstukken behandeld werden die de eigen grenzen overtroffen. Zo had 
men in Gent ondermeer een aantal wetenschappelijke contacten met de 
broeders van de Brugse 'Société d'Emulation', betreffende de bewaring van 
enkele waardevolle grafzerken. 

De contacten met buitenlandse kringen beperkten zich echter veelal tot 
het uitwisselen van publikaties. Meer persoonlijke relaties ontstonden door 
deelname aan geschied- en oudheidkundige congressen, ingericht door 
verschillende binnen- en buitenlandse kringen. Soms ging de Kring op de 
uitnodiging van deze verenigingen in en stuurde hij een tweekoppige 
officiële delegatie (in deze periode stelden vooral graaf Thierry de Limburg
Stirum, Paul Bergmans en kannunik Van den Gheyn zich hiervoor 
beschikbaar) naar die congressen, terwijl voor de binnenlandse congressen 

3 In een brief van 7 juli 1895 aan minister van Schone Kunsten De Bruyn, 
sprak de Maere, in zijn functie van voorzitter van het Gravensteencomité, zijn 
ongerustheid uit over een eventuele machtswissel bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, en de gevolgen die dit kon hebben voor het akkoord 
tussen stad en staat betreffende de restauratie van het Gravensteen, en voor de 
toekomst van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. 
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alle leden aangespoord werden tot deelname, en niet zonder succes. Vanaf 
1894 gebeurde dit met nog meer aandrang en werd de Kring volledig 
opgenomen in dit circuit, nadat hij, op aandringen van Emile Varenbergh, 
was toegetreden tot de 'Fédération archéologique et historique de Belgique'. 
Deze federatie, in 1884 ontstaan uit een idee van Generaal W auwermans, 
stond elk jaar in voor het organiseren van een internationaal congres in een 
Belgische stad, samen met de plaatselijke archeologische of geschiedkundige 
kring. Dergelijke gebeurtenis werd niet alleen een ontmoetingsplaats voor de 
leden van de aangesloten kringen, ook een deel van de 'beau-monde' van 
historici en archeologen lieten er zich opmerken. Het prestige dat een 
geslaagd congres kon opleveren was ook de Maere niet ontgaan: nog 
hetzelfde jaar stelde het bestuur zijn kandidatuur voor de organisatie van een 
congres te Gent in 1896. De bedoeling was er de Gentse Kring voor te stellen 
aan de Federatie waarin hij pas was opgenomen en de aandacht te trekken 
van zijn binnen- en buitenlandse vrienden. Het resultaat was, zoals we zullen 
zien, meer dan overweldigend. Op zijn minst werden er stevige 
wetenschappelijke en viendschappelijke banden gelegd over geheel West
Europa. 

6. ACTIVITEITEN 

De Maatschappij was in de bewogen periode van 1893 tot 1913 actief op 
een heel ruim terrein. Dit terrein omvatte de hele wetenschap van het 
verleden, en, weliswaar geografisch beperkt, de kritische en historische 
studie van alle menselijke activiteit die zich daarin had voorgedaan. 
Bovendien wilde de Maatschappij niet enkel op het theoretische podium 
blijven acteren. 

Alles wat maar enigszins met de geschiedenis of het karakter van de stad 
te maken had, trok dan ook haar directe aandacht en bracht haar in beweging. 
In die mate dat buitenstaanders zelfs van ongepaste bemoeizucht durfden 
gewagen. Want soms neigde het inderdaad naar het belachelijke, zo 
bijvoorbeeld toen de redding van enkele bomen van de vroegere 'Jardin 
Botanique' aan de Baudeloo-abdij bovenop het programma prijkte4• 

Drie Baudeloo-bomen maakten echter het bos niet. De veelheid van 
activiteiten en aandachtspunten van de Maatschappij was dusdanig groot, dat 
ze een ordening of strikte onderverdeling zelfs bijzonder moeilijk maakte en 

4 Volgens een aflijningsplan van de gemeentelijke administratie moesten 
enkele bomen van de oude Kruidentuin sneuvelen. Een imposante commissie (met 
Paul Fredericq, kanunnik Vanden Gheyn, Albert Ou try, Victor Willem, Femand 
Scribe, en de politici Victor Deneffe, Alfons Siffer, Joseph Casier en Victor De 
Muynck) deed de burgemeester beloven de bomen te sparen van de houthakkersbijl. 
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een volledigheid eenvoudig onmogelijk. Ook wilden we vermijden een 
loutere opsomming voor te schotelen. Met een greep uit het grote aanbod, 
weliswaar naar eigen smaak en inzicht, willen wij een indruk geven van wat 
de jonge Maatschappij voorstelde op het einde van de 19e eeuw. 

A. De Algemene Vergaderingen 

Het geheel van de activiteiten van de vereniging vinden we, zonder enige 
uitzondering, gekanaliseerd in haar maandelijkse algemene vergaderingen. 
Deze bijeenkomsten, waaraan alle aangesloten leden konden deelnemen, 
vormden de ruggegraat van al haar activiteiten, want alles wat de 
Maatschappij aanbelangde, alles waar ze zich mee inliet en alles wat ze 
moest beslissen, passeerde in laatste instantie de algemene vergadering. 
Aanvankelijk vonden deze vergaderingen plaats op de eerste maandag van de 
maand, maar dit was zeker geen wetmatigheid (er werd ook een tijdje 
geëxperimenteerd met de dinsdag en donderdag, doch dit tot ontevredenheid 
van de meeste leden. Kolonel Henri Dupont van zijn kant, bekloeg zich 
erover dat hij zijn maandagse theaterbezoek telkens moest verleggen). 
Bovendien vonden er occasioneel ook intermediaire vergaderingen plaats, 
telkens wanneer het bestuur of de vergadering van werkende leden dit nodig 
achtte. De zomer werd dan weer beschouwd als een periode van rust en 
contemplatie. 

Door voorzitter de Maere werden deze bijeenkomsten bijzonder hoog 
ingeschat. Hij wou een groep rond zich vormen van mensen die wel dezelfde 
interesses en aspiraties hadden wat de Kring betrof, maar niet noodzakelijk 
dezelfde gevoelens en opinies waar het de studie van het verleden betrof. De 
algemene vergaderingen moesten een trefpunt zijn waar niet enkel gestreefd 
werd naar de verwezenlijking van de doeleinden van de vereniging, doch ook 
naar "onderlinge waardering, kameraadschap, en broederlijkheid". Dergelijke 
perfecte harmonie was, gezien de grote verscheidenheid van leden en ideeën, 
natuurlijk een utopische gedachte. In werkelijkheid moest de Maere 
meermaals beroep doen op al zijn behendigheid en diplomatie om de 
vergaderingen in goede banen te leiden en het boeltje samen te houden. Niet 
dat hij als voorzitter de tegenstellingen uit de weg ging, want, op een enkele 
keer na, kon elke mening gehoord worden. Maar wanneer niet de ideeën 
maar personen rechtstreeks aangevallen werden, greep hij resoluut in. Wat 
tegen die regels van hoffelijkheid inging, duldde hij geenszins. 

Men stelle zich deze ledenvergaderingen nog het best voor als een soort 
wetenschappelijk parlement of congres, waar allerlei vraagstukken 
betreffende historische, archeologische, en artistieke kwesties behandeld 
konden worden, eerst als voordracht of spreekbeurt, daarna in diepgaande 
discussie. In beide gevallen kon dit dan de aanzet vormen voor verdere studie 
en, waar het monumentenzorg betrof, voor allerlei acties, waardoor de 

43 



Maatschappij dat bijzondere cachet zou krijgen, dat haar deed onderscheiden 
van andere Belgische oudheidkundige kringen. 

De gespreksthema's konden aanvankelijk door de leden aangebracht 
worden bij de opening van de zitting, maar dit veroorzaakte, door de iets te 
grote ijver van sommigen (die iets te enthousiast en te veelvuldig met 
onderwerpen kwamen aandraven) en het feit dat de andere leden zich niet 
konden voorbereiden op hun vraagstuk, een tamelijk groteske wanorde. Op 
vraag van secretaris Pirenne en kanunnik Van den Gheyn werd daar dan ook 
snel komaf mee gemaakt. Vanaf januari 1894 werden de thema's die de leden 
behandeld wensten te zien, op het einde van een vergadering overgemaakt 
aan het bestuur en bekendgemaakt via de uitnodiging voor de volgende 
bijeenkomst, welke de leden toegestuurd kregen (Pirenne maakte zelf, samen 
met Louis Cloquet en Hermann Van Duyse, als eerste gebruik van deze 
mogelijkheid). Meteen kenden de leden de 'Ordre du jour' op voorhand, 
wisten ze wie zou spreken en welke onderwerpen ze voorgeschoteld zouden 
krijgen, konden ze een discussie voorbereiden en wisten ze, vanaf 1900, ook 
meteen in welke taal ze zouden toegesproken worden (enkel de algemene 
mededelingen, uitgaande van het bestuur, werden toen nog in beide talen 
opgesteld). Hierdoor verliep alles wat minder chaotisch, maar de kans die de 
leden geboden werd om hun huiswerk te maken bleef, als we kanunnik Van 
den Gheyn mogen geloven, grotendeels onbenut. Dit veranderde eens de 
werking van de drie afdelingen goed op gang kwam. De meer complexe 
vraagstukken werden toen degelijk voorbereid in de sectievergaderingen 
vooraleer ze in de algemene vergadering aan bod konden komen. En de 
debatten werden er op hun beurt een stuk boeiender door. 

Een voorbeeld van zo'n degelijk voorbereide discussie betrof de vraag 
"La distinction établie aujourd'hui entre artisans et artistes, existait-elle au 
moyen-age?", gesteld door Hermann Van Duyse en besproken in vijf lange 
vergaderingen in 1894. Waar Hermann Van Duyse en Louis Cloquet het wel 
eens waren over de grondlijnen van het gestelde probleem: voor de 
Middeleeuwen was het moeilijk uit te maken waar de 'artisan' eindigde en de 
'artiste' begon. Over het vervolg, het al dan niet schilderen van portretten van 
de geliefde overledenen en de realiteitswaarde van dergelijke portretten, 
deden beide heren al een stuk moeilijker: wanneer Van Duyse aan kwam 
zetten met een aantal testamenten die beide punten positief bewezen, begon 
Louis Cloquet en de rest van het peloton er evenveel uit hun toverhoed te 
halen die het tegendeel bewezen. Enfin, iedereen mocht dan wel bij zijn 
standpunt blijven, de leden namen zich tenminste meer en meer de moeite 
om zich degelijk voor te bereiden op een vraagstuk, ondermeer via 
archief onderzoek. 

Toch ontstonden zulke discussies vaak nog steeds heel spontaan, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een actuele gebeurtenis. Volgens de regels 
van het spel, moest dergelijk spontaan ontstaan debat echter verwezen 
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worden naar de dagorde van de volgende vergadering, zodat alle 
geïnteresseerde leden hun zegje konden voorbereiden (en doen wat ze niet 
laten konden). Zo toen Gilliods-Van Severen, stadsarchivaris van Brugge, in 
zijn boek Les origines de l'imprimerie en Belgique, gepubliceerd in 1898, 
stelde dat de Bruggeling Johannes Bortoen wel eens de eerste Vlaamse 
drukker zou kunnen geweest zijn (harde bewijzen had hij niet) en Paul 
Bergmans daar vraagtekens bij plaatste, kon deze laatste niet anders dan zijn 
tegenstander, in de persoon van abt De Praetere de maand erop zijn recht op 
antwoord te gunnen. 

Niet dat het steeds loos gepraat was, waarbij iedereen uiteindelijk toch op 
zijn initiële standpunt bleef staan. Vaak hadden de debatten immers het 
gelukkige gevolg te leiden tot verder onderzoek dat meer duidelijkheid 
bracht. Bijvoorbeeld toen Henri Pirenne in 1894 de oorspronkelijke betekenis 
van de "piloris, pierres de justice, et croix de marché" wou nagaan: zelf 
kende hij deze middeleeuwse overblijfselen, in tegenstelling met sommige 
Duitse historici, een in oorsprong religieuze betekenis toe, terwijl graaf 
Thierry de Limburg-Stirum bleef volhouden dat ze enkel een juridische 
betekenis hadden. Deze laatste gaf overigens gevolg aan de oproep van zijn 
opponent, om een inventaris op te stellen van deze nog bestaande 
monumenten (zijn onderzoek, met tekeningen van Armand Heins, verscheen 
later in de Anna/es) en vrederechter Albert Dutry deed intussen hetzelfde 
voor het kanton Lokeren. 

Daarnaast organiseerde de Kring ook gewone spreekbeurten. De idee om 
dergelijke 'conférences' te organiseren ging oorspronkelijk uit van Henri 
Pirenne, die aanvankelijk in de schoot van de sectie Geschiedenis, dergelijke 
initiatieven wilde opstarten en daarbij de deuren wagenwijd wilde 
opengooien voor een ruim publiek (leden van de artistieke en wetenschap
pelijke verenigingen, familieleden en vrienden), kortom: ook nietleden. 
Voorzitter de Maere waarschuwde hierbij uitdrukkelijk voor het gevaar dat 
de sectie Geschiedenis op die manier een vereniging binnen de Kring zou 
gaan vormen en eiste dat de Kring (en niet de sectie) de organiserende 
instantie zou zijn, maar het bestuur liet Pirenne wel zijn gang gaan. Het 
experiment leverde vier spreekbeurten op van achtereenvolgens Julius 
Vuylsteke, Alfons Van Werveke en Paul Fredericq, terwijl Henri Pirenne op 
18 december zelf de spits afbeet met een voordracht over de bronnen van de 
geschiedenis van Vlaanderen in de Middeleeuwen. Het succes van deze 
avonden was echter matig, in die zin dat maar weinig buitenstaanders 
kwamen opdagen. De aanwezigen waren voornamelijk leden van de Kring 
zelf, zodat niets de inlijving van deze 'conférences' in de algemene 
vergadering in de weg stond. Pirenne's idee ging dus niet in rook op, 
integendeel, het drukte een aanzienlijke stempel op het wezen van de 
vereniging, terwijl het geven van voordrachten voor de leden zelf een middel 
was om zich op de voorgrond te werken binnen de Maatschappij. 
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Want naast de gevestigde waarden zoals Julins Vuylsteke, Emile 
V arenbergh, Hermann Van Duyse, Alfons Van Werveke, Prosper Claeys, 
Henri Pirenne en de Vander Haeghens, zien we zo stilaan een aantal 'jonge 
wolven' de aandacht voor zich opeisen in het geschiedswetenschappelijke 
landschap: kanunnik Vanden Gheyn, Armand Heins, Paul Bergmans, Louis 
Maeterlinck, Albert Dutry, Joseph Casier, Joseph Maertens, Victor Fris en 
anderen verzekerden door hun bedrijvigheid ook de aflossing binnen en de 
toekomst van de Maatschappij5. 

De onderwerpen die zij en anderen behandelden betroffen bijna 
uitsluitend de lokale geschiedenis (slechts door enkele leden werd buiten de 
grenzen gekeken). Ze getuigen voorts van een verregaande oriëntering op het 
tijdvak der Middeleeuwen en de Renaissance (meteen de glorietijd van de 
stad) en een absolute afwezigheid van enige interesse voor de nieuwste 
tijden. De enigen wier onderwerpen daar soms dicht tegenaan leunden waren 
de kroniekschrijvers Prosper Claeys en Emile Varenbergh. Deze laatste 
behandelde in zijn serie "Glanures historiques" enkele keren de Oostenrijkse 
en Franse overheersing van de laat 18e eeuw en dit in een eigen geliefde stijl, 
die van de anekdotische geschiedenis, "qui donne la vie à l'histoire, qui fait 
juger du vrai caractère des hommes, des époques, des classes; elle est 
l'appoint sérieux et indispensable de l'histoire générale". 

Alle bestudeerde onderwerpen aan bod laten komen is onbegonnen werk. 
Een overzicht in vogelvlucht zou echter moeten volstaan om een kleine 
indruk te geven van de interesses van de Maatschappij. 

Meest aandacht kregen de Gentse kunstenaars en hun werk. Zij vormden 
ondermeer het onderwerp van kunsthistorische studies van Georges Hulin en 
Louis Maeterlinck, en van een diepgaand en uitgebreid onderzoek van Victor 
Vander Haeghen, die zeer kritisch de lijst met de vermeende kunstenaars van 
de 'Gentse kunstenaarsgilde' onder handen nam. De authenticiteit van deze 
lijst, die de namen van zowat alle notabelen van het Gent ten tijde van de 
Afteveldes bevatte, werd er eindelijk door ontkracht. Bijzonder interessant 
waren tenslotte de uiteenzettingen van Joseph De Smet over "Les origines de 
l'art en Flandre" en van Joseph Destrée, de conservator van de Musées 
royaux d'Art décoratif et industrie}, die geregeld opdook als gastspreker, over 
de "Miniaturen van de Gents-Brugse school van de 15e en 16e eeuw" (zoals 
wel meer bijdragen werden ook deze laatste aanschouwelijk gemaakt door de 
projecties van amateur-fotograaf Joseph Casier). 

Politieke-militaire geschiedenis was de tweede topper. In bijdragen zoals 
over de Guldensporenslag, de onlusten te Gent in 1432-1435, en de opstand 
van de Gentenaren tegen Filips de Goede (1450-1453), schitterden vooral 

5 'Jong' in die zin dat zij nu pas hun aandeel in de activiteiten opeisten. Zij 
waren immers al veel eerder bedrijvig in het milieu. Zo was Maeterlinck, om er één te 
noemen, al jaren conservator van het Museum voor Schone Kunsten. 
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Henri Pirenne en Victor Fris die daarbij een scherpe eigen visie 
ontwikkelden en ook de recentste stand van zaken op het vlak van 
bronnenonderzoek en publikaties nagingen (Pirenne bijvoorbeeld uitte zijn 
bedenkingen bij een recent boek van de Franse historicus Funck-Brentano 
over de avonturen van Philips de Schone in Vlaanderen). Vermelden we op 
dit vlak ook het onderzoek van Hermann Van Duyse en Julius Vuylsteke, 
respectievelijk over de "Goedendag" en de "Goeden Disendach", en de 
biografische studies over de meest uiteenlopende Gentse politieke figuren, 
waar tal van leden mee kwamen aandraven. 

De rechtsgeschiedenis bleek dan weer het monopolie van erelid Louis 
Stroobant. Als onderdirecteur van de Gentse gevangenis, waarschijnlijk niet 
geheel toevallig 'geboeid' door dit onderwerp, bestudeerde hij ondermeer de 
repressie van het vagabondisme in Vlaanderen, de geschiedenis van het 
Tucht- of Rasphuys, en met Alfons Van Werveke de merkwaardige legenden 
rond de Onthoofdingsbrug aan het Gravensteen. 

De meest vernieuwende bijdragen waren ongetwijfeld van de hand van de 
hoogleraren Emest Dubois en opnieuw Henri Pirenne. Waar de bloeitijd van 
de historici van de Gentse school nog geenszins aangebroken scheen te zijn, 
hield Ernest Dubois zich al nadrukkelijk bezig met economische 
geschiedenis (meer-bepaald de ontwikkeling van de Gentse lakennijverheid, 
aangevuld met inlichtingen van zijn collega's Louis V arlez en Victor Vander 
Haeghen), terwijl Henri Pirenne het belang van de geografische geschiedenis 
onderschreef in een uiteenzetting over de laatste ontwikkelingen in dit 
vakgebied, waarop hij zelf als een van de eersten werkzaam was (binnen de 
Commissie voor Monumenten lanceerde hij ondermeer een project om een 
volledig archeologisch plan van de stad op te maken). De kracht van de 
Gentse historici op dit vlak zou nochtans pas in de volgende periode ruimer 
in de kijker lopen. 

De archeologie kreeg aandacht in lezingen van graaf Thierry de Limburg
Stirum (over "Les fourches patibulaires en Flandre"), Louis Ma.eterlinck 
(over "Les terres cuites étrusques découvertes à Sassoferrato"), en Minister 
Vanden Heuvel (over "L'Art mauresque"). Occasioneel verleende de 
Maatschappij ook haar bijdrage aan enkele opgravingen, meestal als 
observator (zoals in 1894, toen Van Duyse en Lacquet een beroep deden op 
stadsarchitect Emile Braun om opgravingen uit te voeren aan de 
Kamemelkbrug, waar eertijds een van de oude stadspoorten gestaan had) en 
een enkele keer als participant (zo was haar rol in de zoektocht naar de 
grafzerk van Hubert Van Eyck van primordiaal belang). Toch kwam de 
archeologie pas nadrukkelijker aan bod rond de eeuwwisseling, vooral dan 
met het aantreden van Joseph Maertens. 

Minder expliciet kwam de archeologie aan bod in de studie van de Gentse 
monumenten. Verschillende kritische studies onderzochten architectuur en 
geschiedenis van ondermeer het Gravensteen (Julius Vuylsteke, Louis 
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Cloquet en Armand Heins), het Oeraard Duivelsteen (Femand Van den 
Bemden), het Groot Kanon (Alfons Van Werveke), de Lakenhalle (Emest 
Lacquet en Georges Hulin), de Sint-Pietersabdij en omgeving (Emile 
Vaerenberg, Victor Vander Haeghen, Victor De Muynck en Armand Heins ), 
de verschillende cryptes in de stad (kanunnik Van den Gheyn voor de 
religieuze en Armand Heins voor de private) en de bekende en minder 
bekende gevels van ondermeer het Veerleplein en de Gras- en de Koomlei 
(Femand Van den Bernden en Armand Heins). 

De duidelijke voorkeur voor die, voornamelijk gotische, Middeleeuwen 
werd echter niet enkel geëtaleerd in de werken van opperste emditie. Ook in 
de verschillende acties, zoals deze voor het behoud en de restauratie van het 
cultureel patrimonium, kwam dit tot uiting. En voor wat de Gentse 
monumenten aanbelangde, bleven de debatten binnen de algemene 
vergaderingen allerminst bij woorden. Zoals beloofd ging de Maatschappij 
ook actief optreden: "descendre au niveau de la réalité", heette het in eigen 
kring. Wat dit betrof had de Maatschappij in elk geval de tijd en het geluk 
aan haar zijde. Vooreerst ging het economische leven zich vanaf 1895 
opnieuw ontplooien en kreeg ook de handel nieuwe impulsen. De voorspoed, 
waaraan eerst de oorlog een einde zou maken, bracht een verdere realisatie 
van de burgerlijke wereld en waarden, waardoor de restauratieve beweging 
tevens nieuwe ideologische en financiële armkracht verwierf, want de 
interesse voor geschiedenis en vooral voor het grootse (burgerlijke) verleden, 
was nu eenmaal een typisch burgerlijk fenomeen geworden, gesponsord door 
diezelfde burgers, of door het staatsapparaat dat zij in handen hadden. 

Inderdaad had de vereniging naast de troeven die ze zelf in handen had 
het geluk nog meer persoonlijkheden aan haar kant te krijgen die zelf 
uitgesproken ideeën en welomlijnde inzichten bezaten betreffende 
stadsplanning en -verfraaiing. 1896 kan in dat opzicht een magisch jaar 
genoemd worden, en niet alleen omdat Ferdinand V ander Haeghen voorzitter 
van de Commissie voor Monumenten werd. Mogelijk nog belangrijker was 
dat de Gentenaar Paul de Smet de Naeyer, erelid van de Maatschappij, eerste 
minister werd en later ook Financiën en Openbare Werken onder zijn 
bevoegdheid kreeg (1896-1907), terwijl de nieuwe burgemeester, Emile 
Braun, (voorheen zelf hoofdingenieur der stedelijke werken), in Gent zelf 
Openbare Werken voor zijn rekening nam en er in zijn inaugurale rede al 
evenmin twijfel over liet bestaan dat de nadmk de komende jaren expliciet 
op stadsverfraaiing zou gaan liggen. 

Zoveel werd duidelijk in de lente van dat jaar, toen eerst Paul de Smet de 
Naeyer, bij een officieel bezoek van prins Albert aan de stad in april, enkele 
voorstellen formuleerde betreffende de verfraaiing van het stadscentrum 
(meerbepaald betreffende de inplanting van een nieuw postgebouw op de 
Koommarkt en de bouw van de lang beloofde Vlaamse Schouwburg). Toen 
een maand later ook burgemeester Braun, in de gemeenteraadszitting van 13 
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mei, zijn intenties bekend maakte voor het vrijmaken van de Sint
Baafskathedraal, het Belfort en de Sint-Niklaaskerk, en de reorganisatie van 
de hele binnenstad (de zogenaamde Kuip, of de zone tussen de vier torens: 
Sint-Michiels, Sint-Niklaas, Belfort, en Sint-Baafs), kon de Maatschappij 
meteen opgelucht ademhalen: betere medestanders in haar streven naar 
stadsverfraaiing, kon ze zich niet wensen. 

De Maatschappij en enkele van haar leden hadden daarrond zelf eerder 
reeds hun eigen visie (verdacht sterk gelijkend op die van Braun) 
geformuleerd en uitgewerkt. Voorzitter de Maere had bij de oprichting van 
zijn vereniging zelf een pleidooi gehouden voor een grondige aanpak van het 
stadscentrum, te beginnen met de vrijmaking van diezelfde Sint-Niklaaskerk. 
En Louis Cloquet had het in de eerste vergadering van zijn sectie Schone 
Kunsten nog grondiger gesteld: "11 est un quartier de la ville compris entre 
l'évêché et Ie marché aux grains, ou les monuments religieux et civils sont 
groupés d'une telle manière qu'il pourrait devenir un des coins de ville les 
plus merveilleusement pittoresques de toute la Belgique et qui n'aurait pas 
beaucoup de pareils dans les anciennes villes de l'Europe". Het volstond 
daarvoor de hervormingsplannen te volgen die architect August Van Assche 
al eerder de wereld had ingestuurd: een ontbloting van de gevel van de 
kathedraal, het belfort met de halle, en de Sint-Niklaaskerk. De Maatschappij 
vond het haar bevoegdheid en heilige taak daartoe een actieve propaganda te 

voeren. Voor wat de vrijmaking van de Sint-Niklaaskerk betrof, was daarmee 
al een begin gemaakt: de plannen van Auguste Van Assche werden 
bestudeerd en de kosten voor hun uitvoering werden reeds geraamd. 

Maar wie ook de ontwerper van die grootse plannen mocht zijn, 
belangrijkst was dat de Maatschappij er in het liberale schepencollege van 
1896 een uitvoerder voor vond, waarmee ze op eenzelfde golflengte zat: 
enkele maanden later, toen de plannen al meer concrete vorm hadden 
gekregen, uitte de Maere zijn enthousiasme trouwens in zijn rede op de 
openingszitting van het eerste archeologische congres van de Maatschappij 
(te lang had het geduurd eer een dergelijke mentaliteitswijziging mogelijk 
werd te Gent, meende hij). Naar aanleiding van dit congres werd op 31 juli 
op het stadhuis tevens een tentoonstelling ingericht waar aquarellen en 
schetsen van Armand Heins een beeld gaven van het 'nieuwe' Gent, en 
werden de plannen uitvoerig besproken (en goedgekeurd) door een 
internationaal forum van historici, iets wat eerder ook gebeurd was door de 
meeste binnen- en buitenlandse kranten. 

De voltallige gemeenteraad deed hetzelfde in haar beruchte zitting van 23 
november 1896 (zelfs de radico-socialisten gaven hun fiat voor het project 
Braun, hoewel de geestdrift daar ver te zoeken was) en daarmee zette ze het 
licht op groen voor wat het logische vervolg van het Zollikoferplan moest 
worden: de verbreding van de Cataloniëstraat en het Sint-Jansstraatje, en de 
reorganisatie van de oude stadskern, geheel volgens de geldende burgerlijke 
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normen en smaak. 
De geschiedenis van de activiteiten van de Maatschappij zal vanaf 1896 

hand in hand lopen met het vorderen van de uitvoering van het project Braun 
en de bijkomende plannen van minister Paul de Smet de Naeyer. De 
moeilijkheid is echter te achterhalen in welke mate de Maatschappij zelf 
heeft bijgedragen tot het succes van deze beweging. De scheidingslijnen zijn 
immers niet steeds duidelijk te trekken. Vooreerst was er naast de pertinente 
doorstroming van ideeën en plannen van de gemeenteraad en de Commissie 
voor Monumenten naar de Maatschappij toe (zo gebruikte de Commissie 
vaak de publikaties van de Maatschappij om haar gedachtengoed in de 
openbaarheid te brengen), evenzeer een omgekeerde informatiestroom 
vertrekkend vanuit de Maatschappij. De allianties tussen de Maatschappij 
(gesteund door de Commissie en omgekeerd) en de stedelijke overheid 
(gesteund door de staat), zijn niet formeel maar wel heel reëel waar het de 
transformatie van het stadscentrum betreft (met dien verstande dat het 
stadsbestuur rekening moest houden met de utilitaire en financiële kant van 
de zaak, terwijl de Maatschappij enkel handelde vanuit archeologisch en 
esthetisch oogpunt). Bovendien had een groot aantal leden, voomarnelijk de 
politici en de architecten, een gewichtig persoonlijk aandeel in deze 
beweging. Eerder moeten we spreken van stippellijnen dan van duidelijke 
grenzen. Wat we gemakkelijker kunnen peilen is de bedrijvigheid die de 
vereniging zelf aan de dag legde op dit terrein. Maar laten we eerst de 
bedrijvigheid nagaan vóór 1896. Want het mag meteen duidelijk zijn dat 
dergelijk onderwerp de Gentse archeologen niet onverschillig liet, ook niet 
vóór er van een project Braun sprake was. 

Alle archeologische kringen hadden in 1893 immers pas een schrijven 
van de Minister van Openbare Werken ontvangen, waarin gewezen werd op 
de noodzaak dat de gemeentelijke overheden overleg zouden plegen met de 
archeologische kringen van hun provincie waar het monumentenzorg betrof 
(wat de Maere bijzonder zoet in de oren moet geklonken hebben), en met de 
oproep lijsten op te stellen van gebouwen met historisch waardevolle gevels, 
zodat met deze monumenten rekening kon gehouden worden bij geplande en 
nieuwe wegenwerken (de Commissie voor Monumenten was intussen al met 
een dergelijke studie bezig). En ook binnen de Maatschappij werden al snel 
enkele ideeën op tafel geworpen. Louis Cloquet uitte in de algemene 
vergadering de wens om een omvattende inventaris op te stellen van het 
bouwpatrimonium, terwijl Paul Fredericq, eerder in 1893, al een oproep in 
die zin gedaan had bij de leden-fotografen en -tekenaars om de historisch 
belangrijke gevels te vereeuwigen op papier. Alzo zou de 'Atlas van de stad 
Gent', waarmee Universiteitsbibliothecaris Ferdinand Vander Haeghen zich 
onledig hield, verrijkt kunnen worden. De sectie Schone Kunsten, pikte daar 
op vraag van Louis Cloquet even later op in met een gelijkaardig project: ze 
slaagde erin de autoriteiten warm maken voor steun aan de private 
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initiatieven, die zich bezighielden met het systematisch fotograferen van 
historische gebouwen (deze foto's zouden dienen als document, als educatief 
materiaal in het onderwijs, als decoratie voor staatsgebouwen, en als 
propagandamiddel voor het toerisme), maar het krediet dat het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken toekende, beperkte de omvang van het project zodanig, 
dat het enthousiasme gauw zou wegebben. Met de enkele persoonlijke 
initiatieven van de fotografen Edmond Sacré en Constant D'Hoy en het 
superbe 'Notes et croquis sur Gand' (1894) van de hand van Armand Heins, 
had de Maatschappij als dusdanig weinig te maken: er werd meer gepraat dan 
gefotografeerd en geschetst. 

Het eerste belangrijke thema dat de algemene vergadering in 1893 
aansneed was precies het vraagstuk van de restauratie van dergelijke 
monumenten (en alles wat daarbij kwam kijken), en dit met de bedoeling de 
publieke opinie, en vooral de autoriteiten, verder te sensibiliseren voor deze 
edele zaak (zo werd aan de aanwezige leden van de Commissie voor 
Monumenten gevraagd dit thema eveneens op de dagorde van hun 
vergadering te plaatsen). 

Als voorzitter leidde Auguste de Maere de discussie meteen in met de 
wens dat de Kring in deze, en soortgelijke discussies, enkel ideeën naar voor 
zou brengen: "Les discussions qui vont avoir lieu, ici, doivent rester dans les 
régions calmes et sereines de l'art. Nous remuerons des idées, mais, nous ne 
toucherons pas aux personnes". Hiermee werd een begin gemaakt met een 
lange traditie die stelde dat artistieke meningen en opinies niet het onderwerp 
konden uitmaken van een stemming (waarvan het resultaat toch nooit de 
mening van de hele groep kon zijn), dit overigens tot ergemis van enkele 
leden onder wie Karel Lybaert die wenste "dat men niet zou kunnen zeggen: 
de Cercle archéologique is bijeen gekomen maar hij heeft niets beslist". 
Nutteloos bleken dergelijke discussies echter niet. Wat men hoopte, " ... 
provoquer par le choc des idées quelque lumière, et puis laisser trancher ce 
noeud gordien par ceux à qui incombe Ie soin d'assumer la responsabilité de 
leurs opinions", ... werd mettertijd alleszins meer en meer gehoord binnen de 
Commissie voor Monumenten en in de Gentse pers, en bijgevolg ook in de 
gemeenteraad. 

Ondanks deze intentieverklaring trachtte de Maere, echter tevergeefs, 
deze eerste belangrijke discussie in goede banen te leiden. De onervarenheid 
in de discussie, de te brede aanpak van het onderwerp, en vooral de onkunde 
en onervarenheid van sommigen, tegenover de detailkennis en betrokkenheid 
van anderen, maakte ( 1) dat men al te vaak terugviel op concrete 
probleemgevallen, in de eerste plaats het eigen Gravensteen en de Sint
Niklaaskerk, en (2) dat de heren elkaar binnen de kortste keren in de haren 
vlogen. 

Het debat werd in grote lijnen bepaald door Hermann Van Duyse, de 
architecten Joseph De Waele, Louis Cloquet, en Van Auguste Assche, de 
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historici Paul Fredericq, Georges Hulin, en Adolf De Ceuleneer, kanunnik 
Van den Gheyn, Oscar Pyfferoen, Emest Lacquet, de kunstenaars Théophyle 
Lybaert en André Delvin, en de bijzonder geestige kolonel Dupont 
(gepensioneerd officier van de Genie bovendien). 

Over de vraag of men oude gebouwen moest consolideren in hun huidige 
staat, dan wel bepaalde delen (gekend door plans, tekeningen, of 
grondvesten) moest wijzigen of aanvullen kon men het nog eens zijn. Op 
zo'n vraag kon men niet antwoorden met een absoluut ja of neen, dit hing 
allemaal een beetje af van de toestand van het monument. Beducht voor de 
capriolen van de moderne fantasie, werd een "restauration à outrance" (met 
toevoegingen en verbeteringen) echter door de meesten afgekeurd, terwijl 
ook de visie van de Engelse archeologen, die vooral wilden bewaren en 
minder restaureren, te eenzijdig bevonden werd. Men wou, eensgezind met 
Louis Cloquet, eerder consolideren dan repareren, eerder repareren dan 
restaureren, en eerder restaureren dan herbouwen, en daarbij moest men 
zoveel mogelijk de originele materialen gebruiken (enkel Hermann Van 
Duyse en Henri Dupont opteerden, tegen de mening van de architecten in, 
voor meer duurzame materialen wanneer de originele te zwak bleken, en de 
kolonel vroeg Victor Vander Haeghen deze vraag meteen ook op de agenda 
van de Commissie voor Monumenten, te plaatsen). Wanneer tenslotte een 
constructie volledig veranderd was in de loop der tijden, moest men 
terugkeren naar de oorspronkelijke bestemming van het monument, en 
wanneer er later nieuwe delen aan toegevoegd werden moest men aan deze 
verschillende delen het karakter teruggeven eigen aan het tijdperk waarin het 
was opgericht. 

Voorwaar mooie principes, doch, "Ho, maar!" wanneer ze moesten 
toegepast worden op het Gravensteen: dan was het hek pas goed van de dam 
en hadden de heren tot begin 1895 weer ruimschoots stof voor discussie. 

Aansluitend bij de vorige discussie, heropende Louis Cloquet het debat 
op de algemene vergadering van 1 oktober 1894, met een spreekbeurt over 
de vraag "Quelles sont les époques des differentes parties des ruines du 
chäteau des Comtes?", een vraagstuk waarrond hij, in samenspraak met 
Julius Vuylsteke, gegevens aan het verzamelen was. Op verzoek van Armand 
Heins werd dit theoretische debat echter uitgesteld en voorlopig verwezen 
naar de secties Geschiedenis en Schone Kunsten. De eerste besteedde er 
diezelfde maand nog twee speciale vergaderingen aan, waarin, door het 
onderzoek van Julius Vuylsteke, Henri Pirenne, en Femand Vanden Bemden, 
reeds wat meer klaarheid geschapen werd in de vraag. De opmerking van 
Hermann Van Duyse, dat ook collega Frans De Potter kon bijdragen tot een 
verdere oplossing (hij zou weet hebben van onbekende dokumenten, 
daterend van vóór 1309), werd daarbij op enig hoongelach onthaald. Verder 
onderzoek zou ook de stelling van Van Duyse en Wemer de Haeme moeten 
ontkrachten, die poneerden dat de vesting niet langs alle kanten door water 
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omgeven werd. 
Armand Heins introduceerde intussen op 5 november de practische vraag 

omtrent de restauratie van het Steen. Vanwaar die haast? De herstelling van 
het Gravensteen werd intussen aangevangen een deel van de ringmuur en een 
paar torentjes waren in 1893 zichtbaar geworden. Het resultaat was echter zo 
teleurstellend dat sommige Gentenaars al begonnen te morren over 
ongehoorde geldverspilling. Maar waar men in 1893 een tijdgenoot nog 
hoorde vragen "Zijn dat nu die beroemde puinen die men voor zoveel 
honderden duizenden heeft aangekocht?'', er nog een "Hoe afschuwelijk!" 
aan toevoegend, verdween de kritiek al even snel nadat architect De Waele in 
de zomer van 1894 de ringmuur aan de kant van het Veerlepleintje hersteld 
had. Toen sprak de pers van "het statig-forsche uitzicht" en "Ie donjon se 
dessine majestueux au-dessus du mur d'enceinte", moedigde men De Waele 
aan om de herstellingen voort te zetten, en groeide het enthousiasme bij de 
architecten al even snel. 

Toen ook de huisjes aan de Geldmunt gesloopt waren en de herstelling 
van de vestingsmuur aan die zijde zich opdrong, steeg er echter opnieuw een 
andere en gans onverwachte storm van protest op. De aanval tegen de 
restauratie van de vestingsmuur ging uit van een groep kunstenaars, verenigd 
in de 'Section des arts plastiques' van de 'Cercle artistique et littéraire', en 
werd gelanceerd via een verzoekschrift op 6 november 1894. Ook het 
Gravensteencomité en de Commissie voor Monumenten ontvingen een 
exemplaar, dat echter snel in de prullemand belandde: geen van beide 
organisaties wensten er veel woorden aan vuil te maken. In hun naam drukte 
Julius Vuylsteke, op 21 november, in krachtige bewoordingen de noodzaak 
uit van de voortzetting der herstellingswerken. 

Met deze stand van zaken kwam het Gravensteen, voor de zoveelste keer 
in 1894, opnieuw ter discussie binnen de Kring. Niet in het minst omdat de 
medeleden Jean Delvin en Armand Heins, respectievelijk voorzitter en 
secretaris van de groep kunstenaars, de zaak zelf aan het rollen hadden 
gebracht. Eerlijkheidshalve bracht Armand Heins de discussie rond zijn 
optreden zelf op gang in de vergadering van 3 december 1894 (een dag voor 
het verschijnen van het verzoekschrift had hij zijn bezwaren al kenbaar 
gemaakt in de discussie over de periodisering van de verschillende delen van 
het Gravensteen). Het antwoord op zijn vraag "Le ChAteau des Comtes doit
il être restitué entièrement dans son état primitif? Le maintien dans l'état 
actuel, après consolidation, n'est-il pas préférable?" was snel gegeven, want 
het bleek dat hij ook hier, met zijn collegae-artiesten Femand Scribe en 
Hyppolite Le Roy, een kleine minderheid vormde (andere kunstenaars onder 
wie Louis Maeterlinck, Jules Van Biesbroeck, Lucien De Busscher, Georges 
Minne, e.a. zonden de Kring reeds een brief " ... pour défendre ... I' oeuvre si 
courageusement entreprise par M. De Waele", terwijl ook het bestuur van de 
Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef, bij monde van deken Etienne Mortier, en 
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de Société centrale d'Architecture de Belgique, waarvan Modeste De Noyette 
voorzitter was, hun ongenoegen over de actie van de kunstenaars kenbaar 
gemaakt hadden). 

In ieder geval zorgde het optreden van de artiesten voor een ernstige 
vertroebeling van de sfeer binnen de algemene vergaderingen van 3 en 10 
december, en een stevige woordenwisseling tussen Heins en architect De 
Waele. Deze laatste kon, als uitvoerder van de restauratiewerken, rekenen op 
de steun van het voltallige bestuur en de meerderheid der leden. Volgens hen 
konden de argumenten van de kunstenaars (het artistieke, pittoreske en 
wellicht ook romantische karakter van een ruïne, en het vernietigen van een 
origineel document door restauratie) niet opwegen tegen de voordelen van 
een herstelling. Zelfs het terechte bezwaar dat niet alle noodzakelijke 
aanwijzingen voor een correcte heropbouw bestonden, werd weggelachen 
door een overmacht die geen blad voor de mond nam en nog maar eens de 
modieuze scheldwoorden "dilettantisme" en "vandalisme" van stal haalde. 

De tegenstanders van het verzoekschrift meenden de restauratie 
ononderbroken verder te moeten zetten, want, zo zei men, men was het aan 
de inwoners van Gent verschuldigd. Het Steen was met hun belastingsgelden 
aangekocht, en aan puioen hadden ze niets en zouden ze ook weinig leren 
over het verleden van hun stad. Dergelijke bemoederende en belerende toon 
sloegen de weledele burgers van de archeologische kring wel meer aan 
wanneer het hen aan sterker argumenten ontbrak. Wijzer waren dan ook de 
woorden van Modeste De Noyette die de mening van de architecten 
vertolkte: om het Gravensteen te laten overleven moest er ingegrepen 
worden. En uithalend naar de romantischer zielen der kunstenaars: "Ruine, 
décadence et misère semblent constituer les facteurs du pittoresque! ... Ce qui 
constituerait un grand acte de vandalisme, ce serait de laisser tomber nos 
monuments en poussière". 

Over de vraag hoever men moest gaan bij een herstelling en 
reconstructie, discussie die logischerwijs opnieuw losbarstte als gevolg van 
het verzoekschrift, was men het echter nog steeds niet eens binnen de 
algemene vergadering (zie vroegere disputen). Zij die steeds een minimale 
herstelling gewenst hadden, zoals in de eerste plaats Hermann Van Duyse en 
Georges Hulin, kregen nu steun van de misnoegde artiesten, die op hun beurt 
de kans niet onbenut lieten de herstellers van antwoord te dienen. Huns 
inziens was het verschil tussen restauratie en vandalisme al even subtiel. 
Maar de voorstanders van een zo volledig mogelijke restauratie, de groep 
met de architecten De Waele en De Noyette, Paul Fredericq, Auguste 
Wagener, Ferdinand Vander Haeghen, Julius Vuylsteke, Victor Deneffe en 
kanunnik Van den Gheyn, stonden echter veel sterker binnen de organen die 
uiteindelijk de beslissing moesten nemen, de Commissie voor Monumenten 
en de gemeenteraad. Eens dit gebeurd was staakten de kunstenaars hun 
verzet en viel alles weer in zijn plooien, ook binnen de Kring. 
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Het enige schadelijke gevolg dat hun optreden had was dat de kritiek op 
de werken uitliep op een verwoede pennestrijd die het geloof in de waarde 
van het Steen weer eens even deed wankelen. Iets wat het 'Volksbelang' 
(Alfons Van Werveke en Hermann Van Duyse) alleen kon betreuren, want 
"onze goede stad is nog zeer ten achteren op het gebied van 
oudheidskundigen zin en historischen eerbied". Daarenboven had ook het 
geloof in de Kring een ernstige deuk gekregen: de pluraliteit en de 
verscheidenheid die binnen de vereniging heerste was de achillespees van de 
Kring: het maakte hem sterk, maar als het bestuur niet oplette kon het hem 
ook breken. Hier behoedde diezelfde vrijheid van discussie de Kring voor 
een definitieve breuk met enkele van zijn leden. Bovendien droegen de 
discussies (ruzies) bij tot een betere kennis van het complex en zijn 
geschiedenis. Ze waren voor vele leden immers een stimulans tot verdere 
studie en archiefonderzoek. Julius Vuylsteke bleef zich tot aan zijn dood in 
1903 wijden aan zijn grote passie: de geschiedenis, en in het bijzonder die 
van het Gravensteen (niet onterecht bleef hij ook de desaangaande stellingen 
van Frans De Potter neersabelen). Vlak voor zijn dood sprak hij de 
vergadering nog toe over de inscriptie op het poortgebouw van het 
Gravensteen. De weerslag van zijn bevindingen, zijn rapporten en zijn 
spreekbeurten vinden we overigens terug in het Bulletin en in de eerste 
uitgave van de Handelingen. En Ferdinand Vanden Bernden en Armand 
Heins bestudeerden intussen de verschillende huizen die moesten verdwijnen 
op het Veerlepleintje. 

Maar terug nu naar 1893, want de discussie rond de restauratie van 
monumenten en de activiteiten die daaruit voortvloeiden, betroffen niet 
alleen het stoere Gravensteen. Ook andere, plannen hadden reeds het daglicht 
gezien (in die optiek was de totaalvisie van burgemeester Braun niet nieuw, 
maar wel reëler). Architect Auguste Van Assche opperde in 1894, in de 
schoot van de Kring, reeds de idee van een ontbloting van de voorgevel van 
de kathedraal, van het Belfort en de Lakenhalle, en de hele Sint-Niklaaskerk. 
Het hoeft niet gezegd dat dergelijke plannenmakerij door de Kring met 
gretigheid werd overgenomen. 

De vrijmaking van de Sint-Niklaaskerk, die tot de eeuwwisseling 
omgordeld was door allerlei huisjes, was steeds een van de Maere's 
persoonlijke dromen geweest en zelfs een van de concrete redenen voor de 
oprichting van de Kring. Reeds in zijn inaugurale rede had hij dit toegegeven 
en gezegd dat een restauratie van dit monument, gezien de staat waarin het 
zich bevond, zich stilaan opdrong. In het besef dat hij in 1894 op geen hulp 
van de overheden moest rekenen (de stad was al tot het uiterste gegaan voor 
de restauratie van het Gravensteen en ook de provincie zat in bijzonder 
slechte papieren), meldde hij de algemene vergadering, in mei 1894, dat de 
eerste stappen tot een restauratie en ontbloting reeds ondernomen waren. De 
voorzitter had in eerste instantie Minister Paul de Smet de Naeyer, die andere 
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partisaan voor de vernieuwing van de 'Cuve de Gand', op de hoogte gebracht 
van zijn plannen op nationale schaal een tombola te organiseren, om de 
fondsen voor een ontbloting bijeen te garen. Met diens goedkeuring, gaf de 
Maere zijn project in handen van de Maatschappij. Het middenbestuur van de 
Kring en het bestuur van haar secties stemden in en ook de algemene 
vergadering, onthaalde het voorstel met geestdrift. 

Maar vlot verliep de uitwerking niet, integendeel: de expertise van de 
huizen die moesten verdwijnen, liet op zich wachten door ziekte van de 
verantwoordelijke ambtenaar en de onderhandelingen met de bank, over de 
lening die de Maatschappij zou aangaan, zaten strop omdat men nog niet 
precies wist hoeveel men zou moeten lenen. Voorzitter de Maere beloofde 
verder nieuws na de zomerstop, maar tegen dan was de moed iedereen al in 
de schoenen gezonken. Pas met burgemeester Braun aan het roer, en de 
volledige steun van de staat voor zijn plannen voor 'la Cuve de Gand', werd 
de vrijmaking van de Sint-Niklaaskerk, vanaf 1896, weer bespreekbaar. Een 
eventuele restauratie behoorde vooralsnog niet tot de mogelijkheden. 

De Lakenhalle kwam pas later ter discussie binnen de Maatschappij, 
nadat Georges Hulin in 1898 de algemene vergadering inlichtte over de 
goedkeuring, door de Commissie van Monumenten, van het plan om dit 
gebouw haar geplande grootte terug te geven (bij de blootlegging van de 
grondvesten had Emeste Lacquet eerder ontdekt dat de bouw van de Halle 
nooit volledig was uitgevoerd). Op haar bijeenkomst van 13 december 1899, 
besprak de algemene vergadering de uitbreiding van de Lakenhalle aan de 
hand van enkele tekeningen die Armand Heins opgesteld had met de hulp 
van Emile Braun, en sprak ze zich gematigd positief uit. Armand Heins kreeg 
daarbij en passant van architect Modeste De Noyette felicitaties voor zijn 
steun aan de uitbreiding (hem herinnerend aan zijn negatieve houding 
tegenover de restauratie van het Gravensteen), maar voorzitter de Maere 
greep in vooraleer deze opmerking tot een incident kon leiden. Voor er van 
verdere verwikkelingen sprake was, beperkte de Maatschappij haar actie 
overigens tot het betonen van haar sympathie aan het college (dat het niet 
gemakkelijk had om die plannen door de gemeenteraad te sleuren), en aan 
haar leden die zich daadwerkelijk met de uitbreidingswerken zouden 
bezighouden, zonder zelf op te treden. 

De afbraak van meer dan 500 huizen in het centrum, in het kader van het 
project van de burgemeester, leidde overigens nog tot meer merkwaardige 
archeologische ontdekkingen, weliswaar niet altijd even spectaculair, maar in 
elk geval nodigden ze op hun beurt uit tot nieuw onderzoek. Idealer 
omstandigheden kon een archeologische vereniging zich dus niet indenken. 
Meer bepaald tussen de Sint-Niklaaskerk en de Lakenhalle, maakte de 
slopershamer in 1897 eenromaansemuur vrij, die Armand Heins als eerste 
de hypothese deed maken, dat men hier wel eens op de restanten van het 
eerste stadhuis, het 13e eeuwse Scepenhuus der Keure, gestoten kon zijn. 
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Heins' woorden waren nog niet koud of Napoleon De Pauw en Fernand 
Vanden Bernden waren beiden de archieven al ingedoken: aan de hand van 
14e-eeuwse documenten reconstrueerden ze de hele site en stelden ze 
Armand Heins in het gelijk. Deze merkwaardige figuur was trouwens steeds 
op zoek naar nieuwe archeologische vondsten (iemand zei ooit dat zijn 
ijverige pen nog sneller was dan de handen van hen die afbraken) en als we 
de verslagen mogen geloven, gebeurde dit met veel succes. Wat de 
overblijfselen van het 'Scepenhuus' betrof, speelde hij als toegevoegd 
secretaris van de Commissie voor Monumenten ook een grote rol in de 
uiteindelijke bewaring van deze restanten. 

De plannen van Auguste Van Assche betroffen ook de Sint
Baafskathedraal en omgeving. En in de Maatschappij werd bij voorkeur naar 
de kathedraal teruggegrepen, als voorbeeld bij de eerste grote discussie, toen 
die ook de restauratie van specifiek religieuze monumenten behandelde. 

Ook hierbij raakte men het niet volledig eens over de te volgen regels. 
Kanunnik Van den Gheyn en de meeste andere leden met hem, oordeelden, 
konsekwent met hun vroegere uitspraken, dat, wanneer een constructie 
volledig veranderd was in de loop der tijden, men moest terugkeren naar de 
oorspronkelijke bestemming van het monument, en dat, wanneer er later 
nieuwe delen aan toegevoegd werden, men aan deze verschillende delen het 
karakter diende terug te geven eigen aan het tijdperk waarin ze waren 
opgericht. Louis Cloquet daarentegen wilde in de eerste plaats de eenheid 
van zo'n monument bewaren (zodat recentere delen konden wijken om de 
oorspronkelijke stukken bloot te leggen), en zette zich daarmee op één lijn 
met de verantwoordelijke architect, Etienne Mortier, die uiteindelijk nog wat 
meer in de pap te brokken had, althans voor wat de Sint-Baafskathedraal 
betrof. 

Toen in 1894 binnen de algemene vergadering de studie van over
gebleven onderaardse gewelven op de agenda stond (Gent was 'de stad der 
cryptes') en de Maatschappij er een inventaris van wilde opstellen (de 
Commissie voor Monumenten bleek hen daarin al voor te zijn geweest, maar 
Erneste Lacquet wilde de bevindingen van de Commissie wel ter beschikking 
stellen) kwam het monument nog uitdrukkelijker in de kijker te staan. Want, 
naar aanleiding van de interne restauratie van de Sint-Baafskathedraal, die op 
dat moment aan de gang was, verzocht kanunnik Van den Gheyn de sectie 
Schone Kunsten in november 1894 de nodige stappen te ondernemen, om de 
restauratie van de crypte in de kathedraal te bepleiten. Bij een bezoek aan de 
gewelven werden de leden inderdaad getroffen door de ellendige staat waarin 
deze verkeerden. Dit bracht de Sectie Schone Kunsten (in de persoon van 
Hermann Van Duyse) meteen op een lumineus idee: de Maatschappij zou de 
studie van de cryptes van de kathedraal volledig overdoen en Etienne 
Mortier, in zijn functie van architect van de provincie belast met het 
onderhoud van de kathedraal, zou de nodige toestemming vragen voor 
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opgravingen onder de kapel van de familie Vydt-Borluut, waar, volgens de 
overlevering (en Alfons Van Werveke), Hubert Van Eyck en diens zuster 
Margareta begraven zouden liggen (een tekst van Van Vaernewijck was 
hiervoor de exclusieve aanwijzing). Welk een prestige zou het niet opleveren 
voor de Kring, wanneer, door zijn toedoen, de vermeende graftombe van de 
Van Eycks, teruggevonden kon worden! 

De opgravingen, uitgevoerd door de architecten Joseph De Waele, 
Modeste De Noyette en Auguste Van Assche, en de archeologen-historici 
Prosper Claeys, Hermann Van Duyse, kanunnik Van den Gheyn en Erneste 
Lacquet, hadden echter geen enkel positief resultaat. Tot Etienne Mortier in 
januari 1895 een grafsteen ontdektte, zonder enige inscriptie, die wellicht de 
afbraak van het noordportaal in 1531-1532 overleefd had. Het werk van de 
sectie Geschiedenis, toonde op haar beurt aan dat men deze steen met 
zekerheid kon toeschrijven aan Hubert en Margareta van Eyck, zodat dit 
avontuur voor de Maatschappij een eerste opsteker werd van aanzienlijk 
wetenschappelijk formaat. Waar men de tombe met het stoffelijk overschot 
van de beroemde schilder moest situeren bleef intussen een raadsel waar 
verschillende leden sindsdien een oplossing voor trachtten te vinden. 
Volgens het werk van Napoleon De Pauw en Alfons Van Werveke uit 1896, 
bevond deze zich in de zuidelijke dwarsbeuk, die vernietigd werd toen men 
in 1533 het transept wilde afwerken, terwijl een nieuwe studie van Joseph De 
Smet, uit 1912 terugkeerde naar de oorspronkelijke stelling, dat de tombe in 
of onder de Vydt-Borluutkapel gezocht moest worden: beide mogelijkheden 
hadden trouwens hun aanhangers binnen en buiten de Maatschappij. 

Andere gebeurtenissen leidden de Maatschappij in 1896 terug Graslei
waarts. Daar werd het Koornstapelhuis, het oudste stenen gebouw van Gent 
(opgetrokken in romaanse stijl en Doornikse steen omstreeks 1200), op 25 
februari van dat jaar aanzienlijk beschadigd door brand. De gewiekste 
eigenaar vond er meteen een voorwendsel om het Stapelhuis af te breken en 
er vervolgens twee moderne huizen neer te planten. Zoiets ging de 
Maatschappij toch iets te ver en het protest was dan ook niet van de lucht. 
Daarmee mocht de opdracht van een eensgezinde Maatschappij meteen 
ophouden, want enkele van de leden-politici hadden geen verdere aansporing 
nodig. Op de bewuste gemeenteraad van 13 mei 1896 vuurde Alfons Siffer 
een fel pleidooi af voor de redding van de 'Spijker' in het bijzonder, en voor 
een meer actieve monumentenzorg in het algemeen. Helaas bleef het 
Stapelhuis ook in gevaar na de stappen van een al even eensgezind 
gemeentebestuur: met het oog op een aankoop door de stad had schepen 
Charles Boddaert van Schone Kunsten wel onderhandelingen aangeknoopt 
met de eigenaar, maar die had er schandalig veel voor gevraagd. Intussen 
wachtte men het antwoord van de regering af, op wier tussenkomst beroep 
was gedaan. Op het Archeologisch Congres van de Maatschappij, in augustus 
1896, kon Joseph Casier, in zijn functie van verslaggever van de Verenigde 
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Commissies van Openbare Werken, Financiën en Schone Kunsten van de 
stad, dan toch de blijde boodschap van de redding van het Stapelhuis 
aankondigen: de stad zou het toch zelf aankopen. Bovenop die voldoening 
kreeg de Maatschappij, zoals gezegd, nog het aanbod om het te restaureren 
monument voor eigen gebruik in te palmen. Met de eigenlijke werken, naar 
een voorontwerp van Auguste Van Assche en onder leiding van Karel Van 
Rysselberghe, begon de stad in 1900. Het uiteindelijke resultaat was een 
meer dan degelijke restauratie. 

De restauratie van het absoluut uniek Oud Schippershuis op de Graslei 
had nog meer voeten in de aarde. Voor een dergelijke restauratie had men in 
Gent serieus schrik, omdat men om een of andere reden vreesde dat achter 
zo'n restauratieproject duistere plannen schuilgingen om het Vissershuis 
volledig af te breken en het nieuw te herbouwen. Binnen de Maatschappij 
was die ongerustheid ook gerezen, geformuleerd door Hermann Van Duyse 
en Louis Cloquet, en gecounterd door Modeste De Noyette. Toen, in begin 
1895, had de algemene vergadering een onderzoekscommissie in het leven 
geroepen om de toestand van dit volstrekt unieke monument te bestuderen. 
Deze was tot de conclusie gekomen, dat een restauratie van de voorgevel nog 
lang geen noodzaak was: een dergelijke opknapbeurt kon men op zijn minst 
nog een halve eeuw uitstellen. Na de aankoop van het Schippershuis in 1897 
door de Regie der Posterijen, overhandigde de Maatschappij dit rapport van 
kanunnik Van den Gheyn aan de verantwoordelijke minister Vandepeere
boom, in de hoop dat deze eenzelfde mening zou aannemen. Een onderhoud, 
in de zomer van dat jaar, deed de Maatschappij en de Gentse pers alleszins 
geloven in de goede intenties van de minister (die bijgevolg druk werd 
geprezen als liefhebber van de archeologie, terwijl de Maatschappij het zelf 
alleraardigst vond, te kunnen veronderstellen dat zijn beslissing door haar 
beïnvloed was). 

De opzoekingen van medelid Etienne Mortier, in april 1898, in de oude 
steengroeven van Balegem deden echter heel andere vermoedens rijzen. 
Immers, iedereen wist dat men de geschikte steensoort voor een restauratie 
van het Vissershuis, daar kon vinden (deze 'Balegemse' steen had het 
materiaal gevormd waaruit veel van de rijkere Gentse middeleeuwse 
gebouwen optrokken waren). Men had zich blijkbaar lelijk vergist in de 
bedoelingen van de minister. In 1898 stelde deze het duidelijker: "Ne 
m'accusez pas de vandalisme, mais dites que je vois plus loin que vous. Vous 
bomez votre amour pour cette façade au désir de la voir maintenue encore 
pendant 50 ou 60 ans, moi je voudrais prolonger son existance durant des 
siècles". De Maatschappij zou er zich bij moeten neerleggen, aldus de 
minister. Hermann Van Duyse trok uit deze gebeurtenissen snel zijn 
conclusies: als men van plan was het Schippershuis af te breken om het later 
elders weer op te bouwen, dan moest men alleszins weten dat het niet de 
gemeenteraad van Gent was die dit bouwwerk vernielde, maar de mooie 
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heren uit Brussel. En Etienne Mortier, die moest maar eens op het matje 
geroepen worden! 

Op de volgende algemene vergadering, van 10 mei 1898, gaf architect 
Mortier uiteindelijk toe dat de restauratie op til was en dat zijn onderzoek in 
Balegem daartoe gediend had (de stenen waren nodig om de zwakkere 
originelen te vervangen). Op de uitlatingen van Hermann Van Duyse 
replikeerde hij echter dat het geenszins om een reconstructie ging, maar om 
een uiterst discrete restauratie volgens het in Frankrijk gebruikte "système 
des témoins" (d.w.z. zo getrouw mogelijk). De restauratie was vereist, want 
volgens hem hield het rapport van 1895 geen steek: het was onmogelijk het 
huis nog te laten overleven gedurende 60 jaar zonder enige restauratie. Voor 
zijn ophelderingen kreeg de architect er in ieder geval nog een applaus van 
de algemene vergadering bovenop. En op 7 juni slikte ook Hermann Van 
Duyse slikte aanklacht in, zich verontschuldigend voor zijn impulsiviteit: 
"Un cercle comme celui-ei ne peut-avoir d'utilité, ne peut exister que par la 
bonne entente, la sympathie confraternellede ses membres. C'est assez dire 
que tous nos voeux accompagnent M. Mortier dans l'accomplissement de la 
tache qu'il va entreprendre". En hoewel enkele leden het verzet niet wilden 
opgeven, adviseerde ook voorzitter de Maere hen geen verdere polemiek uit 
te lokken in de pers. 

Vanwaar die plotse ommezwaai? Vooreerst wou het bestuur zich geen 
ruzie met Etienne Mortier (en dus de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten) op de hals halen. Bovenal echter wilde men, met de 
geruststelling dat een restauratie geen verplaatsing of heropbouw zou 
inhouden, het incident zo snel mogelijk vergeten. 

De open plek naast het Schippershuis, waar het Pakhuis had gestaan en de 
Vlaamse Schouwburg had moeten komen, werd uiteindelijk voorbestemd 
voor het nieuwe Postgebouw. Deze beslissing viel in 1897 en de aankoop 
van het Schippershuis door de staat was er het directe gevolg van geweest. 
Over de plannen waarmee de architecten Louis Cloquet en Etienne Mortier 
belast werden, was al snel veel te doen, ook in de Maatschappij . Toen de 
algemene vergadering op 13 december 1898 echter de primeur van hun 
plannen kreeg, bleek iedereen blij verrast: het neogotische postgebouw stond 
in perfecte relatie met het Schippershuis en verhoogde de waarde van de 
Gras lei. 

Om de rij monumenten af te sluiten, vermelden we tenslotte de stappen 
die Victor Vander Haeghen en de Maatschappij vanaf 1897 namen voor de 
vrijmaking van de Sint-Pietersabdij. Na een bezoek van de leden aan de Sint
Pietersabdij in februari 1897, trok Victor Vander Haeghen immers de 
aandacht op het nut om het zicht op de abdij te verbeteren door aan de kant 
van de vlakte enkele muren te slopen. Dit voorstel werd overgenomen door 
medelid André Van Hamme die het verdedigde binnen de Commissie voor 
Monumenten. Samen stelden beide heren daartoe een plan op, hetwelke ze 
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op 5 april 1898 voorlegden aan de algemene vergadering. Het tijdstip kon 
niet beter gekozen zijn want het monument was in handen van de Militaire 
Overheid en Vandenpeereboom, interimminister van Oorlog had in de 
Schippershuis-kwestie pas getoond een 'archéologue distingué' te zijn (die 
zelfs verder meende te zien dan de Maatschappij). Indien nodig hoopte men 
hem op zijn woorden te pakken, en zowel de militaire overheden, reeds 
officieus op de hoogte, als de Minister, lieten de Maatschappij weten dat ze 
er wel voor te vinden waren. Voorzitter de Maere nam de opdracht op zich te 
onderhandelen met de minister, doch korte tijd later werd hij ziek. 

De bescherming en bewaring van schilderijen was van een heel andere 
orde maar droeg evenals de zorg voor de stenen overblijfselen des verierlens 
de bijzondere aandacht van de Maatschappij. 

Naar aanleiding van een discussie rond het Lam Gods, legde Hermann 
Van Duyse in mei 1894 de vraag ter tafel naar de middelen voor de bewaring 
van oude schilderijen (daarvoor alleen had hij al drie vergaderingen nodig). 
Meer concreet wilde hij onderzoeken of gordijnen al dan niet een afdoende 
middel konden zijn voor de bescherming van doeken. Maar de sectie Schone 
Kunsten kwam er niet uit. Een rondschrijven naar binnen- en buitenlandse 
archeologen, professoren en museumconservators, bracht daarentegen aan 
het licht dat een gordijn helemaal geen bescherming bood en zelfs schadelijk 
kon zijn. Wilde men een schilderij degelijk onderhouden, dan moest men 
vooral de achterkant beschermen, luchtcirculatie en temperatuur
schommelingen vermijden en geregeld de stofborstel bovenhalen. Het 
rapport van de eigen discussie, waarin Gabriël Van den Gheyn, Louis 
Cloquet, Thierry de Limburg-Stirum, Georges Hulin, Modeste De Noyette en 
Louis Maeterlinck het goede weer maakten, werd samen met de bevindingen 
van de enquête 'als aanbevelend' opgestuurd naar alle mogelijke 
belanghebbenden (de eigen gemeenteraad, de aangeschreven musea en 
kerkfabrieken, en de Gentse pers). Het debat maande de leden overigens ook 
aan tot een nauwgezette waakzaamheid: de staat waarin de werken van oude 
meesters verkeerden zou op de voet gevolgd worden. Telkens er acties nodig 
waren, werd dit door de meer vigilante leden keurig aan de algemene 
vergadering doorgespeeld. Zo nam het bestuur, op verzoek van Erneste 
Serdobbel, in 1898 contact op met de kerkfabriek van Sint-Jacobs, nadat 
gebleken was dat een werk van Gaspard De Craeyer in erbarmelijke staat 
verkeerde. In hetzelfde kader liet ook kamervoorzitter Beemaert op de 
gebruikelijke manier van zich spreken: nadat hij beloofd had de verkoop van 
een drieluik van Rubens, 'La pêche miraculeuse', welke zich in Mechels bezit 
bevond, te verhinderen en de Kring op even gebruikelijke manier de 
vergeetachtige politicus meermaals aan zijn belofte herinnerd had, kon, met 
enige vertraging toch wettelijk verhinderd worden dat het schilderij aan 
particulieren verkocht zou worden. 

De Gentse kunstenaars zoals Gaspard de Craeyer, Gerard van der Meire, 
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Lucas de Heere en Justus van Gent (men moest niet noodzakelijk Van Eyck 
heten om de aandacht van de Maatschappij waardig te zijn), werden 
trouwens veelvuldig aan studie onderworpen door ondermeer Georges Hulin, 
Louis Maeterlinck, Fernand Scribe, Théophile Lybaert en Victor Vander 
Haeghen, die, zoals gezegd, een uitgebreide en opmerkelijke studie maakte 
over de Gentse schilderscorporatie. Daarnaast zou de uitgebreide aandacht 
en energie, besteed aan de vele muurschilderingen die de stad rijk was, een 
apart hoofdstuk kunnen vormen in de activiteit van de Maatschappij. Twee 
bijzonder interessante gevallen willen we in geen geval overslaan. 

De muurschilderingen van de kapel van het Godshuis van Sint-Jan en 
Sint-Pauwel, de zogenaamde Leugemeete aan de Brugsepoort, veroorzaakten 
het meest opschudding. Ze kwamen voor het eerst ter sprake binnen de 
Maatschappij in februari 1894, nadat Louis Tytgat en Joseph De Waele de 
algemene vergadering ingelicht hadden over de vergevorderde staat van 
ontbinding waarin de fresco's zich bevonden. Zulks werd bevestigd door een 
afvaardiging van de sectie Archeolgie, maar blijkbaar achtte men het reeds te 
laat om het tij alsnog te doen keren, want toén werd verder niets 
ondernomen. 

Deze muurschilderingen, die de terugkeer van de overwinnaars van de 
Groeningekouter voorstelden waren, 2 jaar nadat de kapel was omgetoverd 
tot wijnkelder, in 1846 ontdekt door kunstenaar en amateur-archeoloog Félix 
De Vigne (+1862), en zijn stellingen werden later door baron de Béthune de 
Villers en voornamelijk door Hermann Van Duyse bestudeerd en 
overgenomen. Daarbij dook echter regelmatig het probleem op dat de 
bewijzen, die de echtheid van de schilderingen moesten aantonen (enkel de 
verdwenen afbeelding van de gilden en neringen stond ter discussie), niet 
geheel waterdicht waren. Meermaals deed men De Vigne doorgaan als een 
naïeve geest en een oplichter: zijn tekening van de zogezegde fresco's zou 
een compleet verzinsel zijn. Bewijzen daarvan waren er echter evenmin. 
Toen ene heer Van Malderghem, archivaris van de stad Brussel, in zijn 
artikel "La vérité sur le Goedendag" (in april 1895 verschenen in de 'Anna/es 
de la Société d'Archéologie de Bruxelles') de beweringen van Félix De Vigne 
(en dus ook van Hermann Van Duyse) over de vorm van de goedendag, het 
befaamde wapen van het Vlaamse voetvolk uit de slag van 1302, aangevallen 
had, en daarop op even scherp weerwerk van Van Duyse (in de schoot van de 
Gentse Kring) onthaald was, trachtte deze onverlaat in 1897 opnieuw de 
twijfels rond de authenticiteit van de Leugemeete-fresco's op te rakelen. Hij 
opperde dat het gebouw niet dateerde uit de 14e eeuw en dat, bijgevolg, de 
muurschilderingen niet tot die tijd konden teruggaan, zoals De Vigne 
beweerd had en zoals Van Duyse dat nog steeds deed. Hierop barstte een 
enorme polemiek los die zo ver ging dat de voorzitter van de sectie 
Archeologie door het Brusselse kamp beschuldigd werd de Maatschappij in 
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discrediet gebracht te hebben door valse rapporten over de muur
schilderingen. Van Duyse's tegenstanders eisten zelfs zijn ontslag als 
voorzitter van de sectie en een publieke blamage. 

Dat het zover niet kwam was te danken aan de Maatschappij zelf, want 
toen Van Duyse in 1897 kwam aanzetten met een nieuwe studie "Les 
fresques de la Leugemeete sont-elles un faux?", zette het bestuur zich prompt 
achter haar sectievoorzitter. Augustede Maere maakte er zelfs een erezaak 
van: de Maatschappij zou de mysteries eens en voor altijd de wereld 
uithel pen. 

Het onderzoek van de muurschilderingen werd ingesteld door de secties 
Geschiedenis en Archeologie, die op hun beurt drie commissies 
samenstelden, onder de algemene leiding van Ernile V arenbergh en kanunnik 
Van den Gheyn. De eerste, bestaande uit de architecten Cloquet, De Waele, 
Mortier en Van Assche (en bijgestaan door Paul Saintenoy, professor 
architectuurgeschiedenis te Brussel, architect de la Censerie uit Brugge en de 
ere-architect van Bergen, Hubert), zou de ouderdom van het gebouw nagaan. 
Een tweede commissie met de kunstenaars en fotografen De Smet, Sacré, 
Van Duyse en Willems (aangevuld met erelid Léon Bressers-Blanchaert, die 
destijds onder leiding van baron de Béthune de nagetrokken tekening van de 
fresco's maakte en doorging voor een autoriteit op het vlak van de religieuze 
polychromie), zou de fresco's zelf bestuderen. De derde commissie met de 
historici Napoleon De Pauw, Victor Vander Haeghen en Alfons Van 
Werveke, zou zich tenslotte buigen over de geschiedenis van deze 
muurschilderingen. 

De architecten kwamen eerst tot een essentiële conclusie: de ouderdom 
van de kapel moest gesitueerd moet worden tussen 1300 en 1320 en 
correspondeerde dus met de ouderdom die De Vigne, de Béthune en Van 
Duyse aan de fresco's toekenden. Het rapport van de kunstenaars-fotografen 
was bedroevender: de fresco's waren zo goed als volledig verdwenen en 
bijgevolg kon de authenticiteit nog moeilijk nagegaan worden. Wel deden 
hun bevindingen de Brusselse stelling teniet: de fresco's konden onmogelijk 
dateren van 1840, enkele maanden voor De Vigne ze ontdekte. Toen Victor 
Willem de microscoop bovenhaalde telde hij 23 lagen kalk en dat een 
falsifaris zo'n moeite zou doen om zijn vervalsing te verbergen leek hoogst 
onwaarschijnlijk. De commissie van Alfons Van Werveke had nog niet alle 
details: het uitpl.uizen van de stadsrekeningen van het Godshuis van 1473 tot 
1797 was op zijn minst langdradig, maar zijn archiefwerk kwam wel overeen 
met de bevindingen van de heren architecten en toonde bovendien dat de 
schilderingen onmogelijk na 1422 gemaakt konden zijn. 

Het eindrapport van kanunnik Van den Gheyn, vergezeld van een nota 
van hulpbibliothecaris Raphaël Vanden Berghe van de Gentse Hogeschool, 
moest de juistheid van De Vigne's bevindingen nog eens kracht bijzetten. De 
Maatschappij had haar huiswerk naar behoren verricht. Haar onpartijdigheid 
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was daarentegen veel relatiever en minder onverdacht. 
De muurschilderingen van de Leugemeete bleken, volgens de 

bevindingen van Alfons Van Werveke en Napoleon De Pauw, echter geen 
alleenstaand geval te zijn. Verschillende documenten toonden dat ook de 
fresco's, die in de 14e eeuw het verdwenen Schepenhuns der Keure sierden, 
eveneens de gewapende neringen en gilden voorgesteld hadden. Of ze 
vergeleken konden worden met de schilderingen van de Leugemeete was 
moeilijk uit te maken (Van Werveke en De Pauw losten dit probleem in 
1899-1900 niet in dezelfde zin op), maar het toonde wel dat het beschilderen 
van de interieurs van de Vlaamse stenen gebouwen een zeer vroeg 
verschijnsel was. 

De Brusselaars waren echter niet onder de indruk want wijlen Félix De 
Vigne's eer stond een tweede maal op het spel naar aanleiding van Brusselse 
kritiek op zijn reproductie van de 15e-eeuwse muurschilderingen van het 
Vleeshuis, toegeschreven aan Martin Nabuhr. In haar vergadering van 10 
april 1899 baseerde de Société d'Archéologie de Bruxelles zich voomarnelijk 
op de uitlatingen van larnes Weale, die ooit zei: "Cette peinture n'est plus 
cellede Martin Nabuhr, mais cellede De Vigne, qui l'a restituée d'après sa 
haute fantaisie", om deze keer ook Victor Vander Haeghen, de volle laag te 
geven. Hij had de fresco's eerder in januari en maart besproken binnen de 
Maatschappij en, geducht voor komende tegenwind, had de algemene 
vergadering toen al een commissie opgericht om de schilderingen aan een 
eigen onderzoek te onderwerpen. Deze concludeerde dat de fresco's zich in 
een verschrikkelijk slechte staat bevonden en dat er dus direkt ingegrepen 
moest worden. 

Een van de commissieleden, kunstenaar Théophyle Lybaert, stelde 
daarop in januari 1900, zijn talent ter beschikking om het fresco eerst op te 
kuisen. Hij oordeelde dat het dan makkelijker zou zijn de originele stukken te 
onderscheiden van deze die vervangen werden door wijlen Félix De Vigne. 
Daarna zou hij het zelf trouwens graag en kosteloos restaureren. De 
gebeurtenissen gaven Lybaert in ieder geval gelijk: "Ie calque exact", die in 
1855 was gemaakt (na het volledig verwijderen van de kalk, en voor elke 
restauratie) kon door Armand Heins gereproduceerd worden. En daaruit 
bleek dat de discordantie tussen wat een tijdgenoot in 1600 erop gezien had 
en De Vigne's reproductie uit 1856, te minimaliseren was. De Vigne's naam 
was weerom gezuiverd. En de schildering kon eveneens gered worden. 

De reproductie werd later, op vraag van de Maatschappij, door de stad in 
een chambrette geplaatst, recht tegenover het origineel. Een overplaatsing 
van het origineel werd door de Maatschappij immers volmondig afgewezen: 
"Si elle venait à être adoptée, [elle] aurait des conséquences désastreuses et 
compromettrait la conservation de !'oeuvre, à laquelle tous sont intéressés à 
Gand, et même, dit -on, à Bruxelles". Verder onderzoek stelde ook de jongste 
Vander Haeghen "victorieusement" in staat de laatste raadsels omtrent de 
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datum van de schildering (1448), en De Vigne's ontdekking (1855) en 
tekening ( 1856) definitief de wereld uit te helpen. 

Wat de Gentse kerken betrof, bewezen de recentste vondsten op afdoende 
wijze dat de oorspronkelijke polychromie, bij de restauratie van de religieuze 
gebouwen, algemeen ontkend en verwaarloosd werd. Meer bepaald Erneste 
Lacquet, vroeg zich af of de restauratie van een gotische kerk niet alleen dan 
als voltooid mocht beschouwd worden, wanneer ook de binnenmuren 
opnieuw beschilderd waren: iets wat voor de middeleeuwse architecten 
courant was. Deze vraag fungeerde reeds in 1893 (als onderdeel van de grote 
discussie rond de restauratie van monumenten) op het programma en 
produceerde daar zowel tegen- als voorstanders. Met name Georges Hulin en 
Paul Fredericq, die het voorstel deden niet te polychromeren "wanneer zij 
ons, om zoo te zeggen, door de materialen zelve, eene natuurlijke 
polychromie opleveren". Erneste Lacquet, kanunnik Van den Gheyn en 
broeder Matthias sprongen hen bij, terwijl enkel Louis Cloquet 
onvoorwaardelijk stelde dat een slechte muurschildering toch nog meer de 
werkelijkheid benaderde dan een witte muur. Hermann Van Duyse merkte 
hierop aan dat dit tot nu toe op zeer ondeskundige wijze gebeurd was zodat 
hij het grote enthousiasme en optimisme van "de school van de moderne 
polychromisten" niet helemaal kon delen (onder zijn eeuwige motto 
"Conservez, ne détruisez pas!", zag hij de schilderingen liever niet vernietigd 
door een slechte restauratatie). Het polychromeren van de muren mocht wel, 
maar onder strikte voorwaarden: hij haalde er zowaar de gebroeders Grimm 
bij door te verwijzen naar het verhaal van de keizer zonder kleren. 

Wat er ook van zij, het gezegde 'de coloribus non disputandum' bleek, 
gezien de voorname plaats die de studie van de polychromie innam in de 
werkzaamheden, niet te gelden voor de leden van de Maatschappij. 

Van een heel andere orde, en een van die occasionele mislukkingen, was 
het project om gedenkplaten te bevestigen aan de gebouwen waar historische 
Gentse figuren geleefd hadden. Hiermee viste men een vergeten rapport van 
Prudens Van Duyse en Napoleon de Pauw op, te Gent opgesteld in opdracht 
van het gemeentebestuur in 1858, naar de wens van minister Rogier die de 
illustere zonen des vaderlands geëerd wilde zien. Het bizarre toeval wil 
trouwens dat Prudens Van Duyse zelf een van de eersten was, die op deze 
manier een standbeeld kreeg in zijn geboortestad Dendermonde. Maar te 
Gent werd er aan de wens van Rogier verder geen gevolg gegeven. 

De sectie geschiedenis, die dezelfde Napoleon de Pauw tot haar 
rapporteur benoemde, zette zich begin 1894 vol enthousiasme aan de 
voorbereiding van dit dossier, en zocht een antwoord op de vraag waar de 
inscripties geplaatst dienden te worden, welke vorm en karakter ze moesten 
hebben, in welke taal de teksten moesten opgesteld, en tenslotte wie er eentje 
verdiende. Met een dertigtal namen trok de Kring een eerste keer naar het 
stadhuis waar, zoals Georges Hulin gevreesd had, bleek dat het eigen 
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enthousiasme niet echt gedeeld werd. Bij een tweede bezoek hield men nog 
slechts vier namen over. Maar uiteindelijk wou het stadsbestuur maar één 
gedenkplaat bekostigen, en wel aan het pas gerestaureerde Oeraard 
Duivelsteen. De ontgoocheling over dergelijk resultaat vertaalde zich in een 
uiterst gespannen sfeer binnen de Kring. Toen zij aan de afwerking van het 
project begon, dewelke haar was toevertrouwd door het stadsbestuur, 
ontstond al dadelijk onenigheid over de vraag welk orgaan de zaak verder 
diende te behandelen en wie dan wel voor dit orgaan mocht zetelen (de 
plenaire vergadering of de sectie Geschiedenis), maar pas toen de sectie 
Geschiedenis struikelde over de vraag welke taal de opschriften moesten 
krijgen, barstte de hel los. Op de algemene vergaderingen in de koude 
wintermaand van februari 1894 ging het er bijzonder heet aan toe en werd er, 
met gebruikelijke hoffelijkheid weliswaar, met messen gegooid: de 
ideologisch-politieke achtergronden en verschillen waren voor de eerste keer 
in grote mate op de voorgrond getreden. Toch spraken de meeste leden, met 
uitzondering van de flaminganten Julius Obrie, Karel Lybaert en ook 
kanunnik Van den Gheyn, die zich daarmee de woede van Au guste Wagener 
op de hals haalde (en de olijke liberaal Adolphe Dubois die deze heren en de 
hele vergadering nog eens duchtig op stang wist te jagen, door te verklaren 
dat hij enkel een Franstalig opschrift wou), de doelstellingen van haar 
voorzitter indachtig, verzoenende taal en lieten ze het historisch, didactisch 
en toeristisch belang van de zaak primeren op hun eigen ideologie. Zo zagen 
mensen als Julius Vuylsteke, Oscar Pyfferoen, de broers Van Duyse en 
Emile V arenbergh, geen bezwaren in een tweetalige tekst, iets waar Au guste 
Wagener, Georges Hulin en Henri Pirenne uitdrukkelijk op aandrongen. Met 
hun voorzitter aanvaardden zij uiteindelijk het compromis dat het 
beslissingsrecht bij de betalende instantie, de gemeenteraad, legde. Voor 
advies maakte de Kring het verslag van zijn discussie over aan de 
gemeenteraad, daarmee elk gevaar voor een breuk in eigen rangen 
omzeilend. 

Over de inhoud van de tekst werd daarna, door een daartoe opgestelde 
commissie (bestaande uit Napoleon de Pauw, Ferdinand Vander Haeghen, 
Robert Schoorman, Fernand Vanden Bernden en Armand Heins) snel een 
akkoord bereikt, en na de onderhandelingen met de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en het Ministerie van Schone Kunsten, kon het bestuur 
medelid Armand Heins de opdracht toevertrouwen het plakkaat uit te 
tekenen. Graveur en medelid Gustave Kasteleyn vervaardigde tenslotte de 
gedenksteen. 

In juli 1898 werd deze, eindelijk, doch "sans tamboor ni trompette", 
bevestigd aan de muur van het Geerard Duivelsteen. "Si l'événement -
puisqu'événement il y a- a passé inaperçu, dans ce sens qu'il s'est accompli 
sans formalité aucune, nous croyons devoir souligoer une fois de plus Ie 
succès obtenu en cette cause", sprak secretaris Van den Gheyn. Doch zijn 
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stem moet toen bijzonder zwak geklonken hebben, gezien het eerder magere 
resultaat en de moeite die de Kring zich voor deze opdracht, "aride et 
pénible", getroost had. Wel kreeg de Maatschappij hiervoor officiële 
erkenning van de 'Commission royale des Monuments', in de vorm van een 
bekwaamheidsattest en een bronzen medaille. 

Het rapport dat de Sectie Geschiedenis in 1894 opgesteld had werd echter 
nooit volledig in de kast gestokên. Toen Alfons Van Werveke in mei 1900 de 
erbarmelijke vertaling van de straatnamen van de stad aankaartte, hij een 
verbetering hiervan eiste en hij hieraan opnieuw het aanbrengen van 
gedenkplaten koppelde, toog de Maatschappij, onder leiding van kanunnik 
Van den Gheyn, opnieuw aan het werk. 

De algemene vergadering liet zich verder ook in met een aantal minder 
voor de hand liggende zaken, die op zich weinig te maken hadden met 
monumentenzorg. De demping van de Houtlei, waartoe de gemeenteraad in 
1898 besloten had, was zo'n geval: omdat de hele stad er zijn zegje over had, 
kon de Maatschappij niet achterblijven. Doch dit gebeurde zeer tegen de zin 
van voorzitter de Maere die indertijd, als schepen van Openbare Werken, zelf 
de demping had voorgesteld. De discussie · zelf was trouwens van weinig 
belang: Armand Heins, Georges Hulin, Emest Serdobbel en anderen die de 
Houtlei als historisch gegeven en als landschapselement behouden wilden 
zien, kregen geen steun van de algemene vergadering, en de stad begon in 
1899, uit hygiënische overwegingen met het dempen van de Houtlei (te dier 
gelegenheid liet Alfons Van Werveke de algemene vergadering nog eens 
meedwalen in de geschiedenis van de Gentse waterlopen en stelde Armand 
Heins voor een gedenkplaat op te richten bij de verdwenen Houtlei). 
Opzienbarender is echter dat voorzitter de Maere de Houtlei-kwestie als een 
gedane zaak beschouwde en, geheel tegen zijn gewoonte in, zich niet op de 
achtergrond hield en zelfs zijn ongenoegen toonde over de heren Heins, 
Hulin en Serdobbel, die de aanzet tot deze discussie gegeven hadden. Met het 
argument dat de Kring zich niet te bemoeien had met de administratieve 
zaken van de stad, stelde hij een einde aan deze discussie, die hij als een 
persoonlijke aanval moet ervaren hebben en dus geenszins duldde. De 
vrijheid van mening en discussie had in de Maatschappij dus toch bepaalde 
grenzen. 

De Maatschappij moeide zich in datzelfde jaar anders wel met de 
inrichting van het stadhuis. Want toen de gemeentelijke administratie in 1898 
de Maatschappij eens een stap voor wou zijn in historische ijver, door de 
wanden van de grote zaal van het stadhuis te versieren met historische 
taferelen, sloeg ze enkele blunders, van zo'n formaat dat de Kring er toch 
weer aan te pas moest komen. Zo voorzag het project, waarmee de 
kunstschilders Lybaert, Van Biesbroeck, Delvin en Vanaise waren komen 
aandraven, een paneel waarop Jacob van Artevelde de eerste vrije markt 
opende en een ander waarop Keizer Karel afgebeeld stond, sierlijk omringd 
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door de wapens van de ambachten en neringen: op zijn zachtst gezegd een 
nogal ongelukkig denkbeeld, dacht ook Julius Vuylsteke, die prompt de 
sectie Geschiedenis inschakelde om te onderzoeken of de voorgestelde 
taferelen wel strookten met de historische werkelijkheid. Dit, terwijl 
Theophile Lybaert op zijn beurt een beroep deed op de sectie om uit te vissen 
wat hij dan wél mocht schilderen. 

Een meerderheid van de sectie, waaronder Louis Cloquet, Louis 
Stroobant en Théophile Lybaert zelf, oordeelde in de sectievergadering van 
17 november 1898, dat in eerste instantie elk anachronisme vermeden moest 
worden: de taferelen moesten dateren van vóór de 16e eeuw, overeenkomstig 
de geest van het stadhuis in gotische stijl. Slechts een minderheid, met 
kanunnik Van den Gheyn als woordvoerder, stelde de artistieke vrijheid van 
de kunstenaar voorop. Het respect voor de historische waarheden vond echter 
een meerderheid in de algemene vergadering van 7 februari 1899, zodat ten 
behoeve van de kunstenaars uiteindelijk toch een lijst opgesteld en 
gepubliceerd werd, met gebeurtenissen, waar en waardig om in het stadhuis 
te figureren. 

Een pak leden waren overigens helemaal niet te vinden voor een 
decoratie van het stadhuis. Armand Heins vreesde dat elke picturale 
versiering het karakter van de Grote Zaal zou schaden: "Cette salie est trop 
belle pour être décorée" en zolang de verlenging van het stadhuis niet 
voltooid was kon men de schilderijen beter in het stedelijk museum 
herbergen. Ook voor Femand Scribe hoorden schilderijen thuis in een 
museum en waren wandtapijten geschikter voor het stadhuis. Louis Cloquet 
en kanunnik Van den Gheyn vonden dit dan weer geen reden. Het ene project 
sloot volgens hen het andere overigens niet uit. 

Ook bij de plannen voor het oprichten van een nieuw Museum voor 
Schone Kunsten in het Citadelpark, waar de Maatschappij in 1898 tegemoet 
kwam aan de oproepen van Georges Hulin, de 'Cercle artistique et littéraire' 
van Joseph De Smet-Duhayon, en de 'Société des Amis du Musée' van 
Femand Scribe, kwam men zich mengen in gemeentelijke aangelegenheden, 
in de hoop dat het project meer kans zou maken wanneer het ondersteund 
werd door de prominente Gentse verenigingen. Dit gebeurde tegen de zin van 
kanunnik Van den Gheyn, die als enige oordeelde dat de Maatschappij zich 
diende te houden aan de bewaring van de oude monumenten, want "en 
agissant autrement, il me semble que la Société entrerait dans une voie qui 
pourrait unjour être dangereuse". Wat dan weer met klem ontkend werd door 
Georges Hulin, Femand Scribe en Napoleon De Pauw, die de Maatschappij, 
en meer bepaald de Sectie Schone Kunsten, een rol toedachten in zulk een 
zaak. 

Wat de bouw van het Museum voor Schone Kunsten betrof, deze werd 
nog datzelfde jaar toevertrouwd aan stadsarchitect Karel Van Rijsselberghe. 
De grote promotor en mecenas van het project was trouwens Femand Scribe 
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(hij had zelfs inspraak in de plannen van de architect), terwijl de twee 
engelenbeelden bovenaan vervaardigd werden door Louis Van Biesbroeck. 
In 1902 werd het Museum ingewijd door Prins Albert6. 

Duidelijk is in elk geval dat dergelijke argumenten, zoals die waarvan 
kanunnik Van den Gheyn zich in deze discussie bediende, elke keer weer 
opdoken als laatste strohalm van de tegenstanders van een bepaald project. 
Het blijkt vaak een politiek van twee maten en twee gewichten te 
verdoezelen, want de posities en de taak die men de Maatschappij wilde laten 
vervullen, veranderde van project tot project, naargelang het de opposanten 
het best uitkwam. 

De pluriformiteit binnen de Maatschappij wordt door de discussies rond 
monumentenzorg het duidelijkst in de verf gezet, want de gevoelens laaiden 
daarbij soms hoog op. Dat de Maatschappij het vaak niet eens kon worden 
over bepaalde knelpunten mag echter niet negatief beoordeeld worden. De 
diversiteit zelf maakte de discussie interessant. Precies doordat zij de 
verantwoordelijken attent maakte op de problemen en oplossingen, leverde 
zij een belangrijke bijdrage tot de monumentenzorg. 

B. De jaarlijkse Openbare Vergadering 

Vanaf het jaar 1900, slechts enkele maanden voor zijn overlijden stelde 
voorzitter de Maere een nieuwe traditie in: die van de jaarlijkse openbare 
vergadering, waarop ook de echtgenotes, familieleden en geïnteresseerde . 
vrienden van de leden, welkom waren. Deze 'opendeurdag' ging steevast 
door in de vergaderzaal van het stadhuis, in aanwezigheid van de 
burgemeester (de erevoorzitter van de vereniging) en een aantal schepenen 
(al dan niet lid van de Maatschappij). 

Op die vergaderingen werden steeds de afgestorven leden herdacht en 
werd een bestek gemaakt van het voorbije werkjaar van de vereniging. Dit 
ging gepaard met een ongelofelijke serie lofbetuigingen waarvoor niemand, 
die enige zweem van activiteit getoond had, veilig was. De verslagen van 
deze bijeenkomsten dienen dan ook met een stevige korrel zout genomen te 
worden. Toch krijgen we de indruk dat dit gebeuren geenszins stijf-officieel 
verliep, doch in een eerder gemoedelijke sfeer van onderlinge vriendschap. 
Op deze vergaderingen werd de intellectuele strijdbijl duidelijk eventjes 
begraven. 

Die eerste speciale bijeenkomst vond plaats op 18 februari 1900 en werd 
ingeleid door de voorzitter met een merkwaardige, doch zeer gesmaakte 
voordracht over de vrouw als eeuwige inspiratiebron voor de kunstenaar, 
terwijl ondervoorzitter Emile Varenbergh, eerder belerend, sprak over het 

6 Dit jaar hield men er nog een opmerkelijke tentoonstelling van het werk van 
Theo Van Rysselberghe, broer van de architect van het Museum. 
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belang de geschiedenis van het eigen volk te kennen. Georges Hulin, 
voorzitter van de sectie Archeologie, onderhield de aanwezigen over de 15e
eeuwse schilder Justus van Gent, en Femand Donny, uittredend voorzitter 
van de 'Académie royale d'archéologie de Belgique', had het over de laatste 
getrouwelingen van de ongelukkige Marie Stuart. Tenslotte kreeg deze 
bijeenkomst nog een staartje, want, nadat Joseph De Smet-Duhayon, 
ondervoorzitter van de sectie Archeologie, zijn voordracht over de polyptiek 
van het Lam Gods beëindigde en eraan toevoegde hoe spijtig het wel was dat 
de makers van dit Gentse pronkstuk op geen enkele plaats door de stad 
herdacht werden, viel dit niet in dovemansoren: kort nadien zou de 
Maatschappij de autoriteiten beginnen warm maken voor een standbeeld 
voor de gebroeders Van Eyck. 

C. Uitstappen 

En de Maatschappij toonde zich nog meer in de stad. Het idee van de 
sectie Schone Kunsten, om af en toe een uitstapje in te lassen, sloeg, als we 
de verslagen mogen geloven, bijzonder goed aan bij de leqen. Onder de 
vleugels van Armand Heins ging men in maart 1894 een eerste keer op stap 
voor een archeologische wandeling doorheen de stad, iets wat uitgroeide tot 
een jaarlijkse gewoonte (zowel voor de geïnteresseerden als voor Heins). 
Later zou de Kring zich, op initiatief van dezelfde sectie, ook buiten de 
stadsmuren wagen. Een eerste maal gebeurde dit ter gelegenheid van het Xle 
congres van de 'Fédération Archéologique' te Gent in 1896. 

D. Het Archeologisch Congres van 1896 

Zoals gezegd, bood dit congres de jonge Kring een unieke kans om 
zichzelf voor te stellen aan de andere verenigingen, aangesloten bij de 
'Fédération archéologique et historique de Belgique'. De gelegenheid werd 
dan ook te baat genomen om eenieders aandacht te trekken. Een minutieuze 
voorbereiding moest zorgen dat er geen ruimte werd gelaten aan enig toeval. 
Een comité bestaande uitAugustede Maere (voorzitter), Prosper Claeys en 
Emile Varenbergh (ondervoorzitter), kanunnik Van den Gheyn en Paul 
Bergmans (secretaris), en de gebroeders Van Duyse, Joseph De Waele en 
César Snoeck, stond daarvoor in 7. 

De 800 inschrijvingen, waaronder verschillende belangrijke binnen- en 
buitenlandse personages, beloofden in elk geval veel goeds en met het 

7 César Snoeck, erelid en verzamelaar van antieke muziekinstrumenten (hij 
bezat een van de rijkste collecties van het land), was door het bestuur aangetrokken 
om samen met Florimond Van Duyse en Paul Bergmans in te staan voor de musicale 
activiteiten die het congres luister zouden bijzetten. 
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aangeboden programma kon de Kring onmogelijk afgaan. Handig gebruik 
makend van de actualiteiten die de toenmalige archeologen en historici nu 
eenmaal bezighielden, prijkten de aangekondigde plannen van burgemeester 
Braun dan ook bovenaan het programmaboekje. 

De openingsrede van de Maere schetste meteen de geschiedenis van een 
eeuw monumentenzorg, of met andere woorden de absolute afwezigheid van 
enig zinnig beleid terzake (de Maere nam de verkoop in 1816 van zes luiken 
van het Lam Gods aan een Brussels 'brocanteur' als meest schandalige 
voorbeeld). Waar "Nos monuments historiques, ... , et les objets qu'ils 
renfermaient, ont été mutilés ou aliénés sans souci aucun de leur 
inappréciable valeur" evolueerde de Maere's speech, langsheen de 
vermelding van de recentere verwezenlijkingen, tenslotte heel omzichtig naar 
een lofzang aan het adres van burgemeester Braun en Auguste Van_ Assche, 
de architecten van het nieuwe Gent. De tentoonstelling met schetsen van 
Armand Heins moest de congresgangers een concreet idee geven van de 
veranderingen die op til waren, terwijl tenslotte ook de archeologische 
wandelingen langsheen de belangrijkste monumenten van de stad . (en naar 
goede gewoonte onder leiding van Armand Heins) kaderden in dezelfde 
plannenmakerij van 1896. Het project kreeg, na ruime bespreking, trouwens 
de volledige goedkeuring van de algemene vergadering van het Congres en 
het enthousiasme van Minister Paul de Smet de Naeyer, nadrukkelijk 
aanwezig op dit Congres, was al even groot: hij verzekerde er de stad 
tenslotte van de steun van de regering in haar werkzaamheden. 

De bezigheden van de algemene vergadering beperkten zich tot het 
houden van enkele voordrachten en het bespreken van de onderwerpen die in 
de secties uitgewerkt werden. In de sectie Geschiedenis, waar de leden van 
de Maatschappij zich het meest lieten opmerken, opperde men vooreerst de 
noodzaak nu eindelijk eens werk te maken van een systematische bibliografie 
van alle bronnen van de geschiedenis en de archeologie in België. Vooral 
Ferdinand Vander Haeghen drong hier sterk op aan. In dit verband wees 
Henri Pirenne op het belang van een vrij nieuwe vorm van geschieds
beoefening, de kwantitatieve geschiedschrijving, en drong hij aan op het 
publiceren van inventarissen van allerlei cijfermateriaal. Ook de sectie 
Archeologie onderkende de dringende noodzaak van een degelijke 
inventarisatie: nadat Louis Cloquet en anderen zulks eerder gedaan hadden 
binnen de Maatschappij bracht Ferdinand Vander Haeghen hier de wens uit 
een inventaris van alle oude gebouwen te maken. In het verlengde hiervan 
behandelde de plenaire vergadering van het Congres voornamelijk de 
kwestie van de wettelijke bescherming van monumenten en kunstschatten in 
België, een thema dat de Maatschappij al in eigen schoot behandeld had in 
1894 en dat nog steeds geen bevredigende oplossing gevonden had in het 
land. Met verbazend gemak kwam de algemene vergadering van het Congres 
echter tot een verbluffend resultaat, want kamervoorzitter Jules Beemaert 
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lanceerde er opnieuw een van zijn reeds befaamd geworden beloften: hij zou 
hiertoe, "binnen de kortst mogelijke tijd", een wetsontwerp neerleggen 
(Joseph Casier, in naam van de gemeenteraad, beloofde op zijn beurt de 
aankoop en restauratie van het afgebrande Koomstapelhuis) . Het opstellen 
van gecoördineerde inventarissen werd intussen nog maar eens uitgesteld 
totdat deze wet van kracht zou worden. 'Actueel' waren tenslotte ook de 
onderwerpen die de sectie Prehistorie behandelde, in die zin dat men zich 
daar amuseerde met Eburonen, silexen en een aantal recente ontdekkingen 
gedaan in de provincie Oost-Vlaanderen. Doch in deze sectie getuigden de 
leden van de Maatschappij allerminst van grote bedrijvigheid. 

Organisatorisch liep alles van een leien dak. Kosten noch moeite waren 
gespaard om het de congresgangers naar hun zin te maken. Zo kregen de 
deelnemers, ten geleide, drie boekjes aangeboden (een "Guide de Gand", 
opgesteld door Emile V aren berg, een werk van Paul Bergmans over het 
eerste Belgische archeologische congres van 1858, en een 'Notice sur 
Audenarde' van de hand van burgemeester Paul Raepsaet), en werden er 
verschillende nevenactiviteiten ingelast. 

De plechtige opening van het congres vond plaats op de stralende 
zondagochtend van 2 augustus, op het stadhuis waar de congresleden 
allereerst een receptie aangeboden werd door het college. Even later werden 
ze er door voorzitter de Maere voorgesteld aan burgemeester Braun en de 
schepenen Boddaert, Bruneel en Baertsoen. Braun verwelkomde de 
congresleden met een welgesmaakte toespraak en Graaf de Marsy, voorzitter 
van de Cercle Archéologique de Compiègne, bedankte op zijn beurt voor het 
warme onthaal. Voor de openingsvergadering, voorgezeten door de leden 
van het organiserend comité, aangevuld met de burgemeester en voornoemde 
schepenen, Paul de Smet de Naeyer, Jules Beernaert en gouverneur Raymond 
de Kerchove d'Exaerde, verhuisde het gezelschap naar de vergaderzaal van 
het stadhuis. Daar werd het bestuur van de verschillende secties aangeduid, 
en hoorde men, naast de rede van de Maere, nog maar eens vertellen over dat 
merkwaardige Gravensteen waar de Kring zo graag mee pronkte. Voor de 
overige vergaderingen had de Universiteit haar gebouwen ter beschikking 
gesteld. Zo gingen de plenaire zittingen door in de Aula aan de Voldersstraat 

De verscheiden nevenactiviteiten waren een vernieuwing en een welkome 
afwisseling voor de soms saaie vergaderingen. De verschillende muziek
concerten waren alleszins een triomf voor Paul Bergmans, die zich daarmee 
bevestigde als een van de belangrijkste nieuwe krachten achter de 
Maatschappij. Naast de archeologische wandelingen door Gent, werden de 
congresgangers ook vergast op een bezoek aan de stad Oudenaarde en haar 
belangrijkste monumenten. Ze werden ontvangen door burge- meester 
Raepsaet. Als klap op de vuurpijl werden de deelnemers op de laatste dag 
van het congres, naar het schijnt met een speciaal versierde trein, naar het 
kasteel van Laame gebracht, waar ze met trompetgeschal ontvangen werden 
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door een groep heren in middeleeuws ornaat en door Théophile Lybaert, die 
voor de gelegenheid gast- en kasteelheer mocht spelen. 

Het rijkelijke slotbanket, waar de belangrijkste congresleden en de 
verzamelde pers aanzaten, moest dan weer aanleiding geven tot een 
uitgebreide hulde aan het organiserend comité. Veteraan Wauwermans, 
oprichter van de Federatie, liet er zich zelfs ontvallen dat "Ce congrès a 
assuré l'avenir du passé", in die zin dat van de wettelijke bescherming van 
monumenten nu eindelijk eens werk zou gemaakt worden (hoewel Femand 
Scribe, drie jaar later en volledig terecht, diende op te merken dat "den heer 
Beemaert van zijn parlementair initiatief nog maar weinig gebruik gemaakt 
had"). Wat er ook van zij, voor de Gentse Maatschappij was het een eerste 
groot succes, daar, zonder uitzondering, al haar objectieven bereikt werden: 
in de eerste plaats was dat de bevestiging van een sterk imago naar buiten 
toe. 

E. De publikaties 

De weerslag van al deze bedrijvigheid vinden we vastgelegd in de 
publikaties van de Maatschappij. Ook de mogelijkheden van de Maatschappij 
vinden we erin gereflecteerd. De weinige middelen waarover de Kring 
beschikte, gingen overigens zo goed als integraal naar drukker des huizes, 
Julius Vuylstekes . . 

Zo gaf in de eerste plaats het Bulletin of Bulletijn, een tijdschriftje dat 
vanaf 1893 minstens vier keer per jaar verscheen, de polsslag weer van alle 
activiteiten van de Maatschappij gedurende de hele vooroorlogse periode. In 
dit werkje, opgevat zoals de parlementaire annalen, werden namelijk alle 
verslagen van de algemene vergaderingen opgenomen, naast het jaarverslag, 
een samenvatting van de werkzaamheden van de verschillende secties, de 
statuten, ledenlijsten, ruiladressen en dergelijke meer. 

Het Bulletin diende daarnaast als visitekaartje en propagandamiddel met 
dubbele functie. Enerzijds werd het gebruikt als spreekbuis naar 
verschillende instanties toe, in de eerste plaats de gemeentelijke overheden 
en de Gentse pers, met de bedoeling hen op de hoogte te houden van de eigen 
activiteiten, opinies en wensen, en anderzijds pretendeerde de Maatschappij 
op die manier ook de gewone man warm te maken voor de eigen verheven 
idealen. En dit onder het motto: " ... on n'aime pas une chose, faute de la 
connaître. Ce n'est donc qu'en popularisant quelque peu ces sciences que l'on 
parviendra à les faire aimer, peut-être, en sympathique bienveillance, les 
préventions, et même Ie dédain, si injustifiés, que quelques personnes - de 

8 Het idee om samen te werken met de Messager des sciences historiques, 
werd afgewezen omdat dit tijdschrift enkel Franstalige artikels opnam (wat 
tegenstrijdig was met de statuten van de Maatschappij). 
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plus en plus rares, il est vrai - conservent encore à l'égard des sciences 
archéologues, en particulier". Iets waar we zeer sterk aan mogen twijfelen, 
want de Bulletins waren gewoon onleesbaar voor de gewone leek, zeker in 
de beginjaren, toen de slordige samenstelling de lectuur weinig aantrekkelijk 
maakte. Het Bulletin kostte 5 fr. in de boekhandel en 3 fr. voor de 
toekomstige leden. 

Daarnaast deed de Kring verwoede pogingen een tweede publikatie, de 
Anna/es, de wereld in te sturen. Deze verscheen echter eerst in 1895 (met 
artikels van Henri Pirenne en Julius Vuylsteke) en had een heel ander 
karakter en opzet. Enkel de puur wetenschappelijke bijdragen, die binnen de 
algemene vergadering in voordracht werden gepresenteerd, werden erin 
opgenomen, dit na goedkeuring door een wisselend tweekoppig leescomité, 
meestal gevormd door Henri Pirenne en Paul Bergmans (in die zin waren de 
Annales zowat de opvolger van de gesneuvelde 'Messager des sciences 
historiques'). Men probeerde deze 'Handelingen' met zo'n groot mogelijke 
regelmaat te laten verschijnen, wat niet steeds lukte. Het tweede deel 
verscheen pas in 1897 (met de befaamde en veelbesproken studie van Van 
Duyse over de fresco's van de Leugemeete). De publikatie-frequentie hing 
sterk af van het succes en vooral de opbrengsten van de Inventaire 
archéologique. 

Het meeste bijval verwierf de Maatschappij immers met de Inverztaire 
Archéo/ogique de Gand, die onder haar auspiciën gepubliceerd werd. Deze 
gei1lustreerde kataloog, waarin een beschrijving en studie van allerlei Gentse 
monumenten, kunstvoorwerpen en documenten (van gebouwen, 
beeldhouwwerken, schilderijen, ijzerwerk en ceramiek, tot borduurwerk), 
opgenomen werd, ontstond in december 1896 uit een idee van Ferdinand 
Vander Haeghen en Hermann Van Duyse en naar aanleiding van de 
oproepen tot inventarisatie van het patrimonium, gedaan op het 
archeologisch congres van dat jaar. De verbeterde financiële toestand, als 
gevolg van het stijgend aantal leden, maakte in 1897 de publikatie van de 
eerste vier afleveringen mogelijk. Daarna werden getrouw minstens vier 
afleveringen per jaar uitgebracht. 

De grote figuur achter de uitwerking van deze idee was redactiedirecteur 
Paul Bergmans, die samen met Armand Heins, kanunnik Van den Gheyn, 
Victor Vander Haeghen, Julius Vuylsteke en Hermann Van Duyse (bij zijn 
overlijden in 1899 vervangen door Louis Cloquet) het lees- en redactiecomité 
vormde. De voornaamste medewerkers in deze periode waren Prosper 
Claeys, Joseph Casier, Louis Van Biesbroeck, Alphonse Diegerick, Paul 
Fredericq, Charles Gilleman, Wemer De Haeme, Georges Hulin, Emeste 
Lacquet, Louis Maeterlinck, Victor De Muynck, Henri Pirenne, Femand 
Scribe, Arthur Verhaegen, Joseph De Smet enEmest Coppieters-Stochove. 
Deze laatste startte in 1899 met de opmaak van een inventaris van de 
archieven van Gentse kerken en dit met de bedoeling de medewerkers aan de 

74 



Inventaire enige bouwstenen aan te reiken voor nieuw onderzoek. De 
Maatschappij verkreeg voor Coppieters, na een schrijven aan bisschop 
Stillemans, trouwens de ongehinderde toegang tot de kerkelijke archieven. 

De Inventaire werd al snel de trots van de Maatschappij . "La société 
d'histoire et d'archéologie de Gand, et particulièrement M. Paul Bergmans, 
concludeerde de Franse historicus Funck-Brentano in 1899 in 'Corres
pondance historique et archéologique de Paris', oot ainsi donné preuve 
nouvelle de l'intérêt si éclaré que les Gantois apportent aux choses du passé, 
et qui contriboe grandement à faire de la ville de Gand l'une des villes 
provindales d'Europe, ou la vie est la plus agréable par Ie cöté artistique, 
scientifique et littéraire, sans exclure un puissant mouvement commercial et 
industrie!". Eloquenter complimentjes kon men de Maatschappij absoluut 
niet geven9. 

De Maatschappij wou, als de mogelijkheden het toelieten, nog wel meer 
publikaties onder haar vleugels nemen. Maar dat het een centenkwestie was 
moest zelfs de grote Hemi Pirenne ondervinden toen hij in maart 1900 het 
bestuur een project voorstelde ter publikatie van een studie over de 
diplomatiek van de Graven van Vlaanderen. Vooral voor haar publikatie
activiteiten werd de Maatschappij nog fel beperkt in haar mogelijkheden. 

7.BESLUIT 

Terecht merkte secretaris Van den Gheyn in 1899 op: "Aujourd'hui les 
préjugés oot disparu, l'amour des vieilles pierres comme des choses 
anciennes, est rentré dans Ie goOt de chacun, et il n'est personne maintenant 
qui oe se juge quelque peu, ou archéologue, ou artiste". De Kring had zelf 
aan die evolutie meegewerkt en wou dit ook blijven doen, want, zo ging 
kanunnik Van den Gheyn door, "C'est bien à nous, à mon sens, qu'il 
appartient de diriger ce mouvement, de Ie développer, de l'étendre, et de Ie 
rendre fécond en oeuvres u til es et durables". Ongeacht de eigen bijdrage in 
het opwekken van deze nieuwe mentaliteit, kan gezegd worden dat de 
Maatschappij er ruimschoots de vruchten van plukte. Het aantalleden steeg 
elk jaar verder en zaken die eerder moeilijk bespreekbaar waren, werden nu 
met relatief gemak verwezenlijkt. Het gros van activiteiten, vooral waar het 
de monumentenzorg betrof, liep dan ook hand in hand met de tijdsgeest 

9 Diezelfde Funck-Brentano was in 1897 door Henri Pirenne en de 
Maatschappij nochtans hevig bekritiseerd omwille van zijn werk "Philippe Ie Bel en 
Flandre", waarin hij een incorrecte voorstelling gaf van de Brugse Metten en stelde, 
dat de Vlamingen de Guldensporenslag wonnen door verraad. Het boek was een 
verrijking van de kennis van de late 13e en vroege 14e eeuw, maar was geschreven 
vanuit een sterk Frans perspectief. 
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binnen de vooroorlogse Arteveldestad, bruisend van bedrijvigheid en 
vitaliteit. 

Baron de Maere's initiatief kon een succes worden doordat het op het 
geschikte moment kwam en voldeed aan de noden van die tijd. Het 
enthousiasme van de Gentse burgerman vond een platform in de 
Maatschappij, die, zoals vóór haar het Gravensteencomité, aanvankelijk 
fungeerde als een drukkingsgroep die de mentaliteit poogde te veranderen in 
de hogere stedelijke beleidskringen. Nadat deze evolutie zich voltrokken had 
trachtten ze ook alle persoonlijke initiatieven te centraliseren. Het samengaan 
van een pluriforme elite kon slagen zolang deze mensen bereid waren in 
betrekkelijke vriendschap dezelfde doeleinden na te streven en zolang een 
kern vaste medewerkers haar daartoe motiveerde. ' 

Rond de eeuwwisseling verloor de Maatschappij met het verdwijnen van 
Hermann Van Duyse ( 1899) en Emile V arenbergh ( 1900) echter al twee van 
die krachten en steunpilaren, terwijl ze ook het heengaan van 
gemeenteraadslid Adolphe Dubois, gewezen provincieraadslid Eugène 
Lippens (1900) en, op de grijze maandag van 8 oktober, ook van haar 
geestelijke vader, baronAugustede Maere d'Aertrycke, moest betreuren. Na 
het overlijden van Auguste de Maere besloot de algemene ledenvergadering, 
in haar buitengewone zitting van 25 oktober 1900, gedurende een termijn van 
een half jaar, de voorzitterszetel open te houden. Niet Prosper Claeys, die 
weinig op deze taak gebrand leek, maar de veel jongere kanunnik Van den 
Gheyn, die op diezelfde vergadering tot tweede ondervoorzitter verkozen 
werd, regelde zolang de goede gang van zaken. 
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HOOFDSTUK4 

HET VOORZITTERSCHAPVAN KANUNNIK GABRIEL 

VAN DEN GHEYN: 

DE GOUDEN TIJDEN (1900-1914) 

l.ALGEMEEN 

Het was dezelfde eerbiedwaardige en modeste kanunnik Van den Gheyn 
die bijna een jaar later, op 8 oktober 1901, het vertrouwen kreeg van de 
Vergadering van Werkende Leden, als opvolger van de betreurde baron de 
Maere. Gabriël Van den Gheyn, telg uit de voorname familie van Mechelse 
klokkengieters uit de 16e eeuw, was sinds 1889 directeur van het Sint
Lievenscollege van Gent en werd in 1894 door het bisdom aangewezen tot 
kanunnik van Sint-Baafs. Sinds de oprichting van de Kring was Van den 
Gheyn een van haar meest actieve leden geweest. Hij scheen uit te blinken in 
de kennis van de religieuze kunst en was een autoriteit waar het de Van 
Eycks en de Polyptiek van het Lam Gods, een van de veel besproken themata 
binnen de Maatschappij, betrof. Eerst als secretaris van de sectie Schone 
Kunsten, later als algemeen secretaris, had hij ook zijn organisatorische 
vaardigheden ten dienste gesteld van de Maatschappij en bijgedragen tot haar 
uitbouw. 

Als nieuwe voorzitter werd Van den Gheyn met een moeilijke erfenis 
belast. Een briljant en uniek figuur als Auguste de Maere vervangen zou geen 
sinecure geweest zijn (medeleden en pers gingen steeds weer vergelijkingen 
maken met 'vroeger', d.w.z. met voorzitter de Maere) ware het niet dat Van 
den Gheyn evenzeer over de vereiste dosis leidinggevende talenten beschikte 
en daarnaast een bijzonder minzame persoonlijkheid was (deze sereniteit 
verdween alleen dan wanneer bepaalde gebeurtenissen zijn scherp 
rechtvaardigheidsgevoel in opstand deden komen). In zijn artikel "Le röle des 
sociétés d'archéologie en Belgique", gepubliceerd in 1905, stippelde hij de te 
volgen paden uit en maakte hij duidelijk dat zijn voorzitterschap gekenmerkt 
zou worden door een voortzetting van de tradities en de initiële idealen van 
"eensgezindheid, vastberadenheid, en dynamisme", waar zijn voorganger 
symbool voor gestaan had. Dit kwam erop neer dat "Le travail, et l'amour de 
l'art et de l'histoire" nog steeds hoog in het vaandel stonden. 

De nadruk op monumentenzorg werd daarbij even sterk in de verf gezet. 
Precies op dit terrein mocht de Maatschappij de eerste vruchten van vroeger 
geleverde arbeid plukken. Gezien de grote restauratiewoede van de Gentse 
politici, die hun stad aan het klaarstomen waren voor de Expo van 1913, kon 
de Maatschappij zich geen gelukkiger situatie indenken. 
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Het succes van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent zag zich ook vertaald in een constante stijging van het ledenaantal. In 
1902 werd de magische kaap van 250 overschreden, twee jaar later telde de 
Maatschappij reeds meer dan 300 leden. Nog steeds zijn deze afkomstig uit 
de hogere burgerlijke milieus, wat meteen de sterke positie van de vereniging 
verder bevestigde. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Gedurende de eerste jaren van het voorzitterschap van kanunnik Van den 
Gheyn kende de Maatschappij enkele ingrijpende bestuurswijzigingen. Dit 
was enerzijds het gevolg van het wegvallen van een aantal van de pioniers en 
anderzijds door een nieuwe aanpassing van de statuten op 7 en 11 november 
1902. 

Kanunnik Van den Gheyn werd als ondervoorzitter opgevolgd door 
stadsarchivaris Victor Vander Haeghen (eveneens de grote man van de 
Commissie voor Monumenten), terwijl Prosper Claeys, na zijn betreurde 
afscheid van het bestuur (welke hij met "persoonlijke redenen" motiveerde), 
opgevolgd werd door hoogleraar Georges Hulin. Eerder werd Van den Gheyn 
als secretaris vervangen door Emeste Dubois en vervolgens, toen de 
econoom in 1903 Antwerpenwaarts trok na zijn benoeming tot directeur van 
het Hoger Handelsinstituut, door vrederechter Albert Dutry (1903-1906), 
Alphonse Roersch (1906-1908) en Joseph Nève (tot 1923). Paul Bergmans 
(1900-1908) werd opgevolgd door Victor Fris, wiens activiteit binnen de 
Maatschappij meer dan verbazingwekkend was (tot 1925). Fris hield zich 
bezig met de correspondentie, de voorbereiding van de vergaderingen en de 
publikatie van de Annales, zijn confrater Nève met de publikatie van het 
Bulletin en de contacten met de pers. 

De statutaire wijziging van 1902 blijkt louter een aanpassing te zijn van 
de inrichting van de vereniging aan haar groei van de voorbije jaren. Het 
aantal gewone leden werd erdoor uitgebreid en van 50 op 60 gebracht (artikel 
10). En binne~ het bestuur werden een aantal nieuwe posten gecreëerd 
(artikel19). Naast een voorzitter, twee ondervoorzitters en twee secretarissen, 
werd een afzonderlijke functie geschapen voor een schatbewaarder en een 
bibliothecaris. Robert Schoorman nam in 1902 het beheer over de gelden 
over van Alfons Van Werveke en dit tot in 1935. En Charles Gilleman (in 
oktober 1903 benoemd in het Atheneum van Oostende), Alphonse Diegerick 
(in oktober 1910 ontslagnemend wegens ernstige gezondheidsproblemen) en 
Georges Brunin (1911 -1927) namen achtereenvolgens de zorgen over de 
bibliotheek op zich. 

Het bestuur werd verder aangevuld eerst met drie, later vijf raadsleden. 
De aard van hun functie werd niet gespecifieerd in de statuten, maar de 
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verdere gebeurtenissen tonen dat zij binnen het bestuur zetelden als 
adviseurs, terwijl zij ook een stem hadden in de genomen beslissingen. In 
praktijk diende deze kunstgreep erin om Armand Heins, Albert Dutry en ex
bestuurslid Alfons Van Werveke in 1903 hun intrede te laten doen in het 
bestuur. Albert Dutry werd in datzelfde jaar secretaris en opgevolgd door 
Ernest Coppieters Stochove-Delebecque, katholiek politicus en onder
voorzitter van de Brugse Société d'Emulation. In november 1910 werden ook 
de heren Joseph Casier, eveneens katholiek politicus en ondervoorzitter van 
de Commissie voor Monumenten, en ex-secretaris Paul Bergmans door de 
algemene vergadering als raadslid opnieuw opgenomen binnen het bestuur. 
Na het creëren van de functie van raadslid kregen de drie secties intussen 
steeds minder opdrachten toegewezen. Stilaan raakten ze in onbruik om rond 
1913 tenslotte een stille dood te sterven. 

Na enige jaren vol verandering zien we het bestuur vanaf de jaren 1908-
1910 weer een vaste gedaante krijgen. Enkelen zijn op het -vlak van 
geschiedenis en archeologie amateurs en autodidacten. De overgrote 
meerderheid had echter een universitaire opleiding genoten en was werkzaam 
in de Hogeschool of de Gentse archieven. Daarmee ging de professionali
sering van haar rangen nog meer opvallen. Van een monopolisering van 
buitenaf was echter nog lang geen sprake: de vereniging behield krachtig 
haar eigenheid en onafhankelijk karakter. 

Terwijl dit bestuur instond voor het functioneren van de Maatschappij, 
bleef de beslissingsmacht in handen van de algemene vergadering. Haar 
bijzondere machten hoefde het bestuur nooit in te roepen, ze hield zich bezig 
met de uitvoering van de haar opgelegde taken. 

3. FINANCIELE SITUATIE 

Een aantal factoren bepaalden de financiële toestand in gunstige zin. 
Vooreerst bleef het aantalleden en bijdragen (goed voor 2/3en van de totale 
inkomsten), gestaag toenemen. Het overige deel was afkomstig van de 
jaarlijkse bijdragen van staat (500 fr) en provincie (300 fr.). Ook het 
stadsbestuur zegde op aandringen van de burgemeester, in december 1902, 
eindelijk haar steun toe, met een jaarlijkse subsidie van 250 fr. De goodwill 
van de stad ging echter nog verder: de Maatschappij zou weldra een eigen 
lokaal krijgen en verder gesteund worden bij de inrichting van haar 
congressen. Het bedrag van de overige inkomsten, voornamelijk door de 
verkoop van publikaties, was eerder verwaarloosbaar. 

Noodgedwongen hield de Maatschappij vast aan haar vroegere politiek, 
die de publikaties voorrang gaf op alle andere projecten (ruim 75% van de 
uitgaven), zodat er na aftrek van de werkingskosten (de overige 25%, 
bestemd voor administratieve- en secretariaatskosten waaronder het loon van 
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stenograaf Achille Gallet-Miry en het aanmaken van gravures en projecties, 
de aankoop van enkele boeken en, vanaf 1904, het onderhoud, de 
verwarming en de verlichting van het lokaal), niet veel plaats restte voor 
andere zaken. 

4. LOKAAL EN BIBLIOTHEEK 

De zoektocht naar een eigen lokaal, waar men nog steeds vruchteloos 
naar uitkeek, eindigde op 9 januari 1901. Stadsarchitect Charles Van 
Rysselberghe mocht het bestuur de blijde mare overmaken: de burgemeester 
stelde de Maatschappij een ruimte voor in de hernieuwde Lakenhalle, 11 bij 
11 meter en volledig in te richten naar eigen wens. 

Het bestuur reageerde verrast doch zeer verheugd op het genereuze 
aanbod, hoewel de zaak pas definitief beklonken werd na de restauratie en 
verlenging van de Lakenhalle, tijdens een onderhoud met Ernile Braun in juni 
1903. De Maatschappij kon erin trekken van zodra verwarming en verlichting 
geïnstalleerd waren. 

Enkele maanden later, op 9 december 1903, werd de zaal in de oude 
Lakenhalle in gebruik genomen. Vanzelfsprekend gebeurde dit met enige 
gepaste woorden van dank: aan het adres van de burgemeester en het 
schepencollege, secretaris Paul Bergmans die de belangen van de 
Maatschappij behartigde in deze zaak, de heren Ernest Lacquet, Arrnand 
Heins, Alfons Siffer en Vanhamme (allen respectabele en voorname burgers) 
die zo vriendelijk geweest waren om het lokaal netjes te kuisen, te vegen, en 
te dweilen. En Albert Feyerick, de secretaris van de 'Chef-confrérie de Saint
Michel', "pour la grande obligeance qu'il a mise à nous aider, et à nous 
fournir au moins de quoi ... nous asseoir". 

Met dit genootschap, eveneens gehuisvest in de Halle, werd ook een 
overeenkomst uitgewerkt voor de schoonmaak van het lokaal en de 
bevoorrading met limonade10. 

10 De hartelijkheid tussen de archeologen en schermers beperkte zich 
geenszins tot de bedeling van limonade. Toen de Confrérie de Saint-Michel in 1913 
de viering van haar 300ste verjaardag plande, ging de Maatschappij graag in op haar 
verzoek te helpen bij de voorbereiding van de festiviteiten (men wilde de feestelijke 
intrede in 1613 van de aartshertogen Atbrecht en Isabella, ter gelegenheid van de 
huldiging van de gildekoning, nadoen). Het resultaat was een indrukwekkende parade 
waar een massa volk op afkwam. Verder bestudeerde Alfons Van Werveke de 
stichtingsakte (1613) en het reglement (1616), en Georges Brunin het wapenschild en 
het devies van de hoofdgilde. 
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Afb. 2: Lokaal in de Lakenhalle 
Bulletin, 13 (1905) 114. 
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Andere meer geestrijke dranken waren rijkelijk voorhanden op 1 maart 
1905 toen de inwijding van het lokaal nog eens overgedaan werd, naar goede 
gewoonte met een niet karig diner van 9 gangen en een muziekuitvoering bij 
wijze van digestief. 

Voor de aankoop van het meubilair kon de Maatschappij beroep doen op 
de vrijgevigheid van haar leden, die hen door aankoop van obligaties voor 
een totaalbedrag van 1500 fr. (ter waarde van 50 fr. elk) een interest 
opbrachten van 3%, per vier jaar. Het lokaal werd weldra ook versierd met 
portretten van baron de Maere, August Van Lokeren en Félix De Vigne. In 
1913 schonk Victor Vander Haeghen de Maatschappij een portret van zijn 
overleden vader hetwelke broederlijk naast dat van de Maere kwam te 
hangen. 

De bibliotheek bleef een onderkomen vinden in de Baudeloostraat bij de 
Gentse Universiteit en mocht zich geleidelijk aan verheugen in een groter 
aantal bezoekers. Dit was vooral te wijten aan de het feit dat de collectie 
uitgebreider, en dus interessanter werd. Het boekenbestand bleef uitsluitend 
aangroeien door ruil van eigen publikaties met andere kringen, door giften 
van haar leden en door enkele occasionele aankopen. Een bijzondere 
aanwinst was de collectie die kapitein Fernand Van den Bernden d'Overwater 
in 1901 bij testament aan de Kring naliet (een 170tal werken, voornamelijk 
van heraldieke en genealogische aard, op initiatief van Paul Fredericq 
voorzien van een ex-libris van de hand van tekenaar des huizes, Armand 
Heins). 

Vanaf 1901 lichtten de boekbewaarders door een halfjaarlijks rapport, de 
algemene vergadering in over het boekenbestand, de donaties en vooral de 
inhoud van de nieuwe werken, aldus enige publiciteit makend voor de eigen 
winkel. Op die manier ontstond als het ware een bijzondere rubriek 
boekbesprekingen in de Bulletins en zijn we eveneens op de hoogte van de 
uitbreiding van de bibliotheek. 

In 1905 werd deze overgebracht naar een andere zaal van de 
Universiteitsbibliotheek in de Baudeloostraat. Door de zorgen en 
inspanningen van de opeenvolgende boekbewaarders Charles Gilleman, 
Alphouse Diegerick en Georges Brunin groeide ze verder uit, totdat zich in 
1911 reeds een volledige reorganisatie opdrong (in datjaar kwamen er maar 
liefst 500 publikaties bij). Deze werd voltrokken door Georges Brunin en 
verhinderde, door een nieuw uitleningssysteem, meteen een oud zeer: "que la 
bibliothèque ne sera plus mise au pillage". 

5. CONTACTEN 

Het venster op de buitenwereld, en dan hebben we het over de relaties van 
de Maatschappij, bleef wijdopen. Vooral de contacten met de stedelijke 
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overheden en de Commissie voor Monumenten schenen veelvuldig, gezond 
en zeer vruchtbaar. 

Het stadsbestuur en de gemeenteraad getuigden zoals gezegd meermaals 
van hun welwillendheid. Onontbeerlijk was ook de informatie die de 
Maatschappij steeds doorgespeeld kreeg betreffende plannen die op stapel 
stonden (bv. bij het Sint-Michiels-project, de verlenging van de Lakenhalle 
en de overkoepeling van de Meerhemwijk). "L'administration communale, et 
nous devons lui en savoir gré, continue à vouloir bien nous envoyer les plans 
des différentes transformations qu'elle veut apporter à la ville", en dat werd 
door voorzitter Van den Gheyn danig geapprecieerd. Dat de Maatschappij om 
advies gevraagd werd was veelbetekenend, dat haar advies soms opgevolgd 
werd zei nog meer. Niet dat het steeds een harmonieus huishouden was, maar 
in deze blijde periode van herstellingen bleek dergelijke interactie op zijn 
minst verrijkend. Schepen De Weert getuigde daarvan in 1912: "J'ai le plaisir 
de constater que l'hospitalité qu'elle aceorde à la Société d'Histoire et 
d'Archéologie est méritée. Nous nous trouvons, en effet -et nous avons tous 
pu le constater- devant une société vivante, savante, agissante et qui apporte 
sa forte part à la grandeur et à la prospérité de la ville de Gand". Via de 
leden-politici was de gemeente inderdaad perfect op de hoogte van wat de 
Maatschappij deed en dacht, en omgekeerd 11 • 

De procedure die de Maatschappij volgde bij een interventie bij de 
autoriteiten werd geregeld in de vergaderingen van 1 en 15 februari 1905, op 
voorstel van Joseph De Smet. Deze regeling bleek noodzakelijk nadat er 
onenigheid was ontstaan omtrent de gevolgde procedure in het Sint
Michielsdebat, aangekaart door diezelfde De Smet. Volgens de principes van 
de Maere konden opinies en meningen niet het onderwerp worden van een 
stemming. Als dit toch noodzakelijk bleek (en het was in het verleden al 
voorgevallen) om belangen te verdedigen die door hun aard in de 
belangstellingssfeer van de Maatschappij vielen, zouden de leden toch 
geconsulteerd worden via een stemming. In dringende gevallen kon het 
bestuur de uitslag gebruiken als advies bij haar beslissingen (Art. 2 en 30 van 
de statuten). Er werd overeengekomen dat men slechts in bijzondere gevallen 
en pas na een unanieme stemming (volgens de uitgewerkte procedure) een 
beroep zou doen op de autoriteiten. Tot stemming zou pas opgeroepen 
worden nadat het onderwerp op de dagorde verscheen met de vermelding 
"vote éventuelle, démarches éventuelles auprès des autorités compétentes". 

De Commissie voor Monumenten raakte intussen nog nauwer verwant 
met de Maatschappij. Niet alleen bezetten haar actiefste leden ook de 

11 In het stadsbestuur zetelden de Maatschappijleden Emile Braun 
(burgemeester), Maurice De Weert, Charles Boddaert en Jules De Vigne (schepenen), 
in de gemeenteraad Adolf De Ceuleneer, Victor Deneffe, Victor De Muynck, Karel 
Lybaert, Maurice Boddaert, Joseph en Victor Casier en Alfons Siffer. 
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belangrijkste posten in de Commissie (zo mocht kanunnik Van den Gheyn in 
1900 zelf toetreden en werd Joseph Casier na het ontslag van Ferdinand 
Vander Haeghen in 1912 voorzitter van de Commissie). Daar ze geen 
officieel orgaan bezat om zich te verdedigen of om haar activiteiten bekend 
te maken, "elle croit pouvoir s'expliquer au sein de la Société d'Archéologie, 
qui lui a prêté, à maintes reprises, un précieux concours", aldus voorzitter 
Casier. De prominenten van de Commissie brachten ook jaarlijks verslag uit 
van hun activiteiten (hetwelke ook afgedrukt werd in het Bulletin) terwijl ze 
zelf, hoe kan het ook anders, steeds perfect op de hoogte waren van deze van 
de Maatschappij. 

De verstandhouding met de pers, die op geregelde tijdstippen 
ingeschakeld werd, was eveneens goed. Meestal stonden de Gentse bladen 
open voor het ideeëngoed van de Maatschappij. Dit op een incidentje na, 
uitgelokt door Het Volksbelang dat verbolgen reageerde op het Franstalige 
karakter van het Archeologisch Congres van 1907. 

De samenwerking met de verschillende Oostvlaamse archeologische 
kringen werd concreter met de stichting van het Verbond der Maatschappijen 
van Geschied- en Oudheidkunde van Oost-Vlaanderen, op 20 december 
1903, de dag dat de Maatschappij de Lakenhalle in gebruik nam. Daarmee 
wou voorzitter Van den Gheyn niet enkel de vriendschappelijke banden 
aanhalen (dit gebeurde ongetwijfeld, ondermeer door de gezamenlijke 
vergaderingen en uitstappen). Het belangrijkste objectief was allen te 
groeperen, "qui se consacrent à l'étude des questions historiques et 
archéologiques intéressant la Flandre Orientale, faire connaître les 
monuments et objets d'art de la province, et veiller à leur conservation". Met 
andere woorden, een copie van de doelstellingen van de Gentse kring. De 
Gentenaars drukten trouwens het sterkst hun stempel op de nieuwe federatie 
en haar jaarlijkse bijeenkomstent2. 

6. ACTIVITEITEN 

A. De Algemene Vergaderingen 

De algemene vergaderingen bleven het centrum van alle activiteiten. 
Vanaf de verhuis naar de Lakenhalle in 1903 gingen de bijeenkomsten door 
op de tweede woensdag van elke maand (en vanaf 1910 de derde woensdag), 

12 A. Blomme, Dendermonde (voorzitter); G. Van den Gheyn, Gent 
(ondervoorzitter); G. Willemsen, Sint-Niklaas (secretaris). Verder waren nog de 
kringen van Aalst, Oudenaarde en Ronse aangesloten. Het Oostvlaams Verbond van 
Kringen voor Geschiedenis telt thans negen kringen: Aalst, Deinze, Dendermonde, 
Gent, Meetjesland, Oudenaarde, Ronse, Sint-Niklaas, Zottegem. 
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afgezien van de zomermaanden: traditioneel de periode van koele Stella 
(Pirenne) en congressen (de Federaties). 

Het overzicht van de bezigheden van de algemene vergadering kan 
onmogelijk volledig zijn: daarvoor was de Maatschappij te actief. In elk 
geval zorgde men zelf voor de nodige afwisseling ("Le feu de la discussion 
ne corrige-t-il pas un peu la froideur des travaux de profond savoir et, d'autre 
part, la sérénité calme de nos savants, ne tempère-t -elle pas avantageusement 
l'ardeur de nos 'debaters'?") en vonden deze activiteiten een grote weerklank 
in de stad. 

Meestal had de algemene vergadering het over lokale aangelegenheden, 
slechts sporadisch ging men over de provinciale grenzen kijken. Het 
buitenland kwam nog minder aan bod. Echo's van congressen, 
tentoonstellingen en reizen van leden waren dus een meer dan welkome 
afwisseling en de voorzitter moedigde zijn leden ook aan om erover te 
berichten. Abt Coupé (over de merkwaardigheden die hij tegengekomen was 
in Auvergne), Joseph Casier (over de archeologische ontwikkelingen op 
Kreta) en Joseph Maertens (die geregeld verslag uitbracht van de congressen 
en tentoonstellingen die hij bezocht), gaven daaraan gevolg. 

Het leeuweaandeel van de spreekbeurten en discussies werd nog steeds 
voorbehouden aan de studie van de Middeleeuwen (vooral kunst en 
geschiedenis) 

De voorzitter zelf besteedde zijn beste tijd aan de studie van Sint-Baafs en 
de kunstvoorwerpen die de kathedraal een onderkomen gaf. De naam Van 
Eyck viel daarbij het frequentst, doch vooral de heren Maeterlinck en Hulin 
droegen met een onnoemelijk aantal studies bij tot een betere kennis van het 
leven en het werk van beide schilders. Niet dat het steeds koek en ei was 
tussen de twee kunstcritici, verre van, want beide heren wilden in geen geval 
voor elkaar onderdoen. De bij wijlen verschrikkelijk langdradige 
uiteenzettingen van Maeterlinck over de Van Eycks, hun voorgangers, de 
Meester van Flémalle, de school van de Gentse Primitieven en Rogier van 
der Weyden, werden dan ook steevast gecounterd door Hulin en wel met 
even langdradige uitvoeringen (hoewel, Hulins uitspraken schitteren 
bijwijlen in cynisme). 

Groots opzien baarde de verrassende nieuwe stelling van Louis 
Maeterlinck betreffende de vraag "L'Adoration de l'Agneau, füt-il peint à 
l'huile?", in première uitgetest op de nietsvermoedende algemene vergadering 
van juni 1911 en later vollediger uitgewerkt. De conservator achtte het 
bewezen dat het meesterwerk van Hubert Van Eyck niet met olieverf 
geschilderd werd. Men moest het beschouwen als een verzameling grote 
miniaturen (of gouaches), na de dood van de auteur in 1426 voorzien van de 
beruchte fixerende en olieachtige lak, uitgevonden door Jan omstreeks 1432, 
die zo'n stevigheid en glans aan de détrempes gaf. Het was een détrempe die 
enkel bewaard bleef doordat Jan ze bewerkte met zijn vernis. 
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De goede oude Van Vaemewijck moest eens temeer het bewijs leveren. 
Hij had ooit geschreven dat het retabel niet compleet zou zijn: het voetstuk, 
een détrempe die de hel voorstelde, zou in de 16e eeuw verdwenen zijn door 
onwetende restaurateurs die het schilderij met "hune calvers handen" 
weggewist zouden hebben. Daarmee wou Maeterlinck ook verklaren waarom 
alle andere werken van Hubert verdwenen waren (volgens hem kon men 
Hubert onmogelijk die hoeveelheid werken toeschrijven zoals door 
sommigen beweerd werd). Voorts zou de uitvinding of verbetering van het 
procédé van schilderen met olieverf later gesitueerd moeten worden dan 
algemeen aangenomen werd, volgens Maeterlinck tussen 1428 en 1432, in 
ieder geval pas na de dood van Hubert van Eyck. Het procédé 'à la détrempe' 
liet alleszins een grotere finesse toe dan olieverf en was reeds in voege een 
eeuw voor aankomst van Hubert te Gent. Dit was het geval voor de 
Gentenaar MartinNaburen andere schilders gekend onder de naam van de 
'Meester van Flémalle' (toen Maeterlinck in 1913 een poging deed de Gentse 
schilder Martin Nabur te identificeren met de meester van Flémalle, had het 
er ook al bovenarms opgezeten met Hulin, die de Meester zelf eerder gedoopt 
had met achtereenvolgens Joseph Dareten Robert Campin, schilders uit de 
Doornikse school). In elk geval: "... Ie procédé à la détrempe, fut 
presqu'exclusivement employé par nos grands prirnitifs flamands, même par 
Jean, Ie soi-disant inventeur de la couleur à l'huile, qui se contentait 
généralement de veroir grace à son procédé ses peintures à l'eau, quitte à les 
achever en y ajoutant, ça et là, quelques glacis de couleur à l'huile", wist 
Maeterlinck, en alles wees erop dat ook de schilders die na hem kwamen 
geen andere techniek gebruikten. Het Lam was dus een lang voorbereid en 
logisch hoogtepunt in van het oude procédé van de miniatuurschilders en van 
schilders "de tableaux à la détrempe", dat reeds bloeide voor de aankomst 
van meester Hubert Van Eyck in de stad. 

De hele algemene vergadering was verbluft. Enkel Georges Hulin en 
Armand Heins waren niet echt onder de indruk. Hoe kon Maeterlinck dan 
verklaren dat andere schilderijen gemaakt volgens détrempe-procédé, zelfs 
oudere, wel bewaard bleven? En waarom zou broer Jan het deel 'De Hel' niet 
behandeld hebben met vernis? En hoe zat het dan met de Gentse archieven 
die reeds vanaf 1328, voor de aankomst van Hubert, melding maakten van 
allerlei schilderingen "met goeder olie verwe". De stelling van Maeterlinck 
hield inderdaad geen steek, tenzij, ... tenzij het procédé ontwikkeld werd na 
de dood van Hubert. Dan werd ze mogelijk. Nog tot in april 1914 werd 
hierover hevig gedebateerd. Stilaan kwamen er echter bevestigingen uit 
Antwerpen (Pol De Mont), Brussel (Joseph Destrée) en Parijs (Durand
Gréville). De stelling kreeg een kans, maar de datering, de achillespees van 
Maeterlincks visie bleef het klempunt 

Intussen bleek ook de documentenoorlog rond de zoektocht naar de 
grafsteen, de tombe en het stoffelijke overschot van Hubert Van Eyck nog 
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niet geluwd. De vondst van Etienne Mortier in het Noordportaal en de studies 
van Alfons Van Werveke en Napoleon De Pauw, bevestigden in 1895 de 
beschrijving van Marcus van Vaernewijck: de gevonden grafsteen was 
verplaatst geworden, had de verbouwing van 1532-33 overleefd, dateerde uit 
1426, en was toe te schrijven aan Hubert van Eyck. Joseph De Smet
Duhayon wiens stokpaardje al sinds 1901 de herwaardering van Huberts 
aandeel in de polyptiek was, bleef intussen verder geloven in de oude 
overlevering die de grafsteen aan de voet van het retabel in de Vydt-Borluut
kapel, situeerde. De tegenstrijdigheden in het relaas van Van Vaernewyck 
enerzijds, en de getuigenissen van Lucas de Heere, Gaillaert en de Duitse 
reiziger Munzer, die beweerde de steen zelf gezien te hebben in de Vydt
Borluut-kapel, anderzijds, deden De Smet de studies van 1895 in vraag 
stellen: "Pour moi la doute n'est plus permis. Hubert van Eyck a été 
certainement enseveli en présence de son oeuvre". Of het lichaam ·zich dan 
bevonden had in de kapel of in de crypte eronder zou men wellicht nooit 
weten, besloot hij. Georges Hulin gaf de hypothese in elk geval een reële 
kans, maar Victor Vander Haeghen en Alfons Van Werveke waren niet echt 
overtuigd. De verschillende discussies op het einde van 1912 brachten ook 
geen verder resultaat op. 

Armand Heins' alomgeprezen icono-en topografische studie speurde dan 
weer naar stadszichten in de schilderijen van de Van Eycks en hun 
tijdgenoten. Zo vond Heins de Walpoort terug in het Lam Gods, probeerde 
hij Gent te identificeren in de miniaturen 'Heures de Turin', toegeschreven 
aan de broers, en ontdekte hij een stuk van de Vrijdagmarkt in de luiken van 
'l'Annonciation du Maître de Flémalle ou de Mérode'13. 

Ook Georges Hulin leverde origineel werk, ondermeer over de invloed 
van de Van Eycks op de Franse schilderkunst en over de Gentse kunstenaars 
Lieven Vanden Bossche, Willem Van Lombeke (alias de Ritsere) en de in 
Portugal werkende beeldhouwer Olivier van Gent. Hij kreeg ook verdiende 
lof voor zijn studie over Justus van Gent die hij wist te ontmaskeren als Josse 
Van Wassenhove (van Joseph Destrée die, intussen zelf een vaste waarde 
binnen de vereniging, Campin en Daret eveneens bestudeerd had). 

Victor Vander Haeghen, steeds wijselijk op de vlakte bij ruzies tussen 
Hulin en Maeterlinck, liet zich evenmin onbetuigd. Zijn heldere studies over 
ondermeer leven en werk van edelsmid Cornelius de Bont en van de telgen 
uit de schildersfamilies Sammelin en Vanden Bossche (15e-16e eeuw), 
vormen daarvan het levende bewijs. 

In 1903 werd naar aanleiding van een spreekbeurt van Albert Dutry 

13 Naast zijn bijdragen voor het Bulletin publiceerde Heins hierover ook Une 
vue de Gand peint par Hubert van Eyck-Etude iconographique et topographique
Nombreuses vues et planches inédites, etc., Maison d'Editions d'Art. N.Heins, Gand, 
1907, in samenwerking met Victor Fris. 
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nogmaals gedebateerd over onderhoud, bewaring en restauratie van 
schilderijen. Uit Firrnin Vanden Bosch' vraag uit 1908, of men aan kunst een 
meerwaarde en een levendiger karakter kan geven door de inrichting van de 
musea, blijkt dan weer dat de discussies over het experimenteren met 
kunstvormen geen nieuw Gents fenomeen zijn. Maeterlinck toonde zijn 
vooruitstrevendheid lang voor latere Gentse conservators (hij gaf ook steeds 
mededelingen over alle nieuwe, oude schilderijen in zijn museum), terwijl 
voor Hulin de 'hedendaagsheid' van een museum zich diende te beperken tot 
het bewaren en tonen van kunstvoorwerpen. Met het besluit van voorzitter 
Van den Gheyn "On demande donc simplement qu'un judicieux décor 
contribue à la mise en valeur des tableaux auquels serait ainsi restitué un 
milieu plus favorable", kon men trouwens alle kanten uit. 

Toen de Leuvense leraar Mallinger, leden en uitgenodigd onderwijzend 
personeel op de buitengewone bijeenkomst van 20 december 1905 onderhield 
over de esthetische vorming in het middelbaar onderwijs, betekende dat voor 
de Maatschappij het startsein om zelf de toestand in eigen stad te 
onderzoeken. De discussie op 17 januari en het rapport-Vermast van 4 maart 
1906, onderschreven immers de trieste toestand in Gent. Op initiatief van 
Alfons Vermast werd daarom een heus 'Comité de l'Art à l'Ecole' in het leven 
geroepen, dat in de loop van 1906 allerlei museabezoeken zou organiseren 
voor de Gentse scholen. Een evaluatie op de vergaderingen van februari en 
maart 1907 toonde echter dat de intenties belangrijker waren geweest dan de 
aangewende methodes: "les enfants reviennent du Musée ennuyés, fatigués et 
n'ayant rien retenu", moest Vermast toegeven14• Om de zaak nieuw leven in 
te blazen deed hij daarop een aantal nieuwe voorstellen. Een commissie met 
Gabriël Van den Gheyn, Alfons Van Werveke, Emest Coppieters-Stochove, 
Victor Fris, Edmond Sacré, Armand Heins, Hippolyte Le Roy, Louis 
Maeterlinck, Firmin Vanden Bosch en Alfons Vermast zelf, werkte deze 
voorstellen uit. 

In haar rapport van 19 juni plande ze bezoeken aan de Sint
Baafskathedraal en het Museum voor Schone Kunsten, en een aantal 
muziekuitvoeringen. Voor de rondleiding in de kathedraal stelde voorzitter 
Van den Gheyn zich ter beschikking. De museumbezoeken werden dan weer 
geleid door Georges Hulin (voor wat de Vlaamse Primitieven en de school 
van Rubens betrof) en door Albert Dutry (vrijwilliger als gids voor de 
moderne schilderkunst). Voor de concerten vond men directeur Mathieu van 
het Conservatorium bereid tijdens de winter drie publieke audities in te 
richten. De eerste ging door op 11 december 1907 en werd een 

14 Voorzitter Van den Gheyn bleek ijveriger leerlingen onder zijn hoede gehad 
te hebben en beweerde dat het museumbezoek bij hem wel tot notabele resultaten 
geleid had (maar het waren dan ook goed voorbereide leerlingen uit de eigen 
retoricaklas van het Sint-Lievenscollege). 
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overweldigend succes: de leerlingen van de hogere klassen middelbaar en de 
normaalschoolstudenten kregen enkele klassieke stukken ten gehore en aan 
de hand van Beethoven sprak directeur Mathieu hen toe over "De uitdrukking 
van gevoelens door de muziek". Dat het initiatief goed onthaald werd, wekte 
weinig verwondering. Het was zonder meer een onderneming die de 
Maatschappij eer aandeed! 

Voor andere opmerkelijke conférences tekenden tenslotte voorzitter Van 
den Gheyn (L'art Byzantin), Maurice Boddaert (L'évolution de la peinture 
beige au XIXe siècle), abt Nève, doctor in de Geschiedenis (La Stèle 
funéraire attique), Joseph Nève (Le symbolisme dans les monuments de 
l'ancienne Egypte), Minister van State Vanden Heuvel (over de Spaanse 
schilder Murillo), Octave Burvenich (Le jardin à travers les ages) en Joseph 
Casier (Le Vitrail). Deze laatste voorzag een aantal conférences bovendien 
van diaprojecties. 

Het geschiedkundig onderzoek richtte zich voornamelijk op de 
Middeleeuwen hoewel men meer en meer aandacht kreeg voor de Nieuwe 
Tijden. Slechts een enkele keer werden de nieuwste tijden in de kijker gezet, 
met name door Albert Counson (over het verblijf van Chateaubriand te 
Gent), generaal Ligy (over de tiendaagse campagne van 1831), Paul 
Fredericq (over de Gentse jaren van professor Thorbecke) en Victor Fris 
(over de reactie van de Gentse pers op het Anglo-Amerikaans verdrag van 
1814). 

De onberispelijke ijver en aanwezigheid van Victor Fris, ondanks zijn 
broze gezondheid, sprong dadelijk in het oog: in zijn bijdragen over de 
middeleeuwse geschiedenis behandelde hij zowel de grote gebeurtenissen (de 
Brugse Metten, de Guldensporenslag en de Slag van Gavere), als de specifiek 
stedelijke geschiedenis met onder meer studies over de hervorming van de 
stedelijke constitutie in 1360, de strijd om het dekenschap in 1447, de vraag 
of er politieke partijen waren in het middeleeuwse Gent, de Groot-Baljuws 
van de stad, de opstand tegen Filips de Goede in 1451-1453, waarover ook 
Napoleon De Pauw schreef, en de opstand van februari 1479, de leiders van 
de beeldenstorm in 1566 en de treurige kunsthistorische gevolgen. Ook zijn 
geboortestad kreeg uitvoerige aandacht (hij bestudeerde ondermeer het 
charter uit 1068 en de stadsrekeningen van Geraardsbergen). Boeiend was 
ook zijn bijdrage over de private oorlog tussen lnghrekins en Blauvotins in 
West-Vlaanderen in de 12e eeuw, later aangevuld met opmerkingen van 
Leonard Willems. · 

De regering van Filips en Diederik van den Elzas kwamen aan bod bij 
Leonard Willems, Hubert Coppieters-Stochove en Victor Vander Haeghen. 
Hij stelde zich ook nog vragen bij het verraad van deken Lieven Pyn (1536-
1539) en over de samenzwering in 1631 om Gent en Vlaanderen te verlossen 
van de Spaanse overheersing. 

Andere, biografische, studies behandelden allerlei bekende en minder 
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bekende Gentse figuren en sproten voort uit de pen van Fernand Vanden 
Bernden (over historicus Georges Chastelain), Victor Fris (over Lausus, de 
oudstgekende bouwmeester van Gent; politicus Jan van Coppenhole; 
historicus J.J. Raepsaet; Olivier van Minjau; Josse Vydt; Pierre de Ville; 
Pieter Schoonnaert), Paul Bergmans (over architect Pisson), Alfons Van 
Werveke (over Geeraard van Gent), Georges Hulin (over Gui Guilbaut, 
raadsheer en bankier van Filips de Goede, tevens eerste meester van de 
Rekenkamer van Rijsel), Napoleon De Pauw, "wiens wakkere grijsheid de 
bewondering onzer jeugd afdwingt" (over heldin Marie Schellynck, luitenant 
in het Franse Keizerlijke leger), Robert Schoorman (over Philippe de la 
Kethulle, eerste schepen van Gent in 1539 en in dienst van de Hertog van 
Bourgondië), en de Brugse archivaris Carlos Vanden Haute (over Robert 
Sanderus, geneesheer en schrijver te Brugge in de 16e eeuw). Tenslotte 
maakte Hubert Coppieters-Stochove een opmerkelijke studie over de eerste 
kanseliers van Vlaanderen en kwam Alfons Vermast aanzetten met een 
pareltje over de weinig gekende doch zeer boeiende figuur van Boudewijn de 
Kale, tweede Graaf van Vlaanderen. 

Henri Pirenne behandelde in een paar bijdragen Jakob Van Artevelde en 
zijn tijd, maar blonk vooral uit met een sociaal-economische studie over 
vrijheid en eigendom in Vlaanderen van de Vlle tot de XIe eeuw, waarin hij 
de stellingen van wijlen Vander Kindere ontkrachtte. In 1911 stond hij de 
Brugse hulparchivaris Henri De Sagher terzijde die in zijn studie "Hollandse 
of Vlaamse Lakens?" de stellingen van Posthumus (die verwarde de 
Leydsche lakennijverheid met deze van dorpen uit de Leiestreek) teniet had 
gedaan. In "Un petit problème d'histoire économique à l'époque 
carolingienne: Draps de Priseoudraps de Flandre?", gaf hij De Sagher alle 
krediet. De economische geschiedenis kreeg duidelijk meer aandacht en de 
aanwezigheid van jongere krachten als De Sagher, Hubert Van Houtte (over 
de Kamers van Koophandel) en Pierre Verhaegen (over het ontstaan van de 
lakenindustrie) was daar niet vreemd aan. Enkele ouderen lieten zich echter 
evenmin onbetuigd: Gustave Willemsen over de crisissen in die 
lakennijverheid in de 16e, 17 e en 18e eeuw; Eugène Soil, secretaris van de 
Doornikse kring, over de ambachtelijke industrieën in Doornik; Erneste 
Dubois over het maken van luxeweefsels in de Nederlanden in de 
Middeleeuwen; Prosper Claeys over de associaties van kruiers en dokwerkers 
'Aerbeyders' te Gent in de 18e eeuw en Joseph Nève tenslotte over het 
hotelwezen in de 15e eeuw. Vermelden we ook de belangwekkende bijdragen 
van Désiré Berten over de Geschiedenis van den Leenroerigen Band tussen 
Vlaanderen en Zeeland en die van Jean L.-M. Eggen over de Zuid
Nederlandsche ballingen van de 16e eeuw in Noord-Nederland, bekroond 
door de Vlaamse Koninklijke Academie. 

In verscheidene bijdragen kwamen cartografie en geografische 
geschiedenis aan bod. Zo werd het stadsplan van Sanderus en Henricus 
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Hondius uit 1641 onderzocht door Victor Vander Haeghen, dat van Lieven 
Cruyl uit 1678 door Paul Bergmans. Armand Heins ontdekte dan weer een 
kaart van West-Vlaanderen van de hand van Jacob Horenbault uit 1620 (en 
bracht het origineel mee naar de algemene vergadering), waarop Victor 
Vander Haeghen reageerde met een mededeling over het atelier en het werk 
van Gerard Horenbault (eind 15e eeuw). Leonard Willems bestudeerde de 
Frans-Vlaamse grenzen van de 9e tot de 13e eeuw terwijl Victor Fris het nog 
had over de omtrek van Gent tijdens de Late Middeleeuwen en over de 
dichtheid van zijn bevolking van de 16e tot de 20e eeuw. Armand Heinslaten 
we de rij afsluiten met zijn vertelling over de zin achter Keizer Karels 
boutade "Je mettrai Paris dans mon Gand". 

De rechtshistorische geschiedschrijving kwam in deze periode nauwelijks 
aan bod en het is zelfs zeer de vraag of we de bijdragen van Alfons Van 
Werveke over de roeden van justitie der Gentse baljuws en de halsband 
(foltertuig gebruikt te Gent in de 17-18e eeuw) en over de vraag waar Filips 
de Goede J acoba van Beieren in hechtenis hield, in deze kategorie mogen 
plaatsen. 

Waar de heraldiek zowat het monopolie was van Georges Brunin, 
tekenden Erneste en Hubert Coppieters-Stochove, Victor Fris en Désiré 
Destauberg voor alles wat oorkondenleer betrof. Bijdragen over 
literatuurgeschiedenis kwamen van de hand van Leonard Willems en Paul 
Bergmans, terwijl Alphouse Roersch steeds teruggreep naar de Renaissance 
van de Letteren en de Belgische humanisten (met bijdragen over Laevinus 
Ammonius, Nicolas Olahus, Daniel Heinsius en Hilaire Bertholf, de Vlaamse 
secretaris van Erasmus). Victor Fris onderwierp Marcus van Vaernewycks 
Beroerlycke Tyden aan een grondige tekstkritiek (en kwam tot de bevinding 
dat het geen hoogstaande bron was) en Victor Vander Haeghen deed 
hetzelfde voor het Gents manuscript Liber Floridus. Naar aanleiding van een 
voordracht van J. Van den Gheyn, die een manuscript van Robert de Keyser 
besprak, kwam hij eveneens opdagen met een studie over deze Gentse 
drukker. 

Om de arbeid voor de Inventaire archéologique te vergemakkelijken, 
stortte Emeste Coppieters-Stochove zich intussen verder op de inventarisatie 
van de Gentse kerkelijke archieven, wat een exactere kennis van de herkomst 
van de kunstvoorwerpen, die de Gentse kerken tot echte musea omtoverden, 
moest opleveren. Zo kwam hij in de archieven van de Sint-Niklaas~erk ook 
de belangrijke oorkondenverzameling van Elsegem op het spoor. 

Een ander initiatief betrof de inventarisering van kleine private, 
parochiale en gemeentelijke archieven, voor het eerst aangekaart door Henri 
Pirenne, op het congres van Bergen in 1904. Het belang van deze archieven 
was tweeërlei. Vooreerst waren ze in vele gevallen emstig verwaarloosd en 
dreigde er heel wat materiaal verloren te gaan. Daarnaast gaven hun bronnen 
vaak een beeld van "les petits faits caractéristiques de la vie joumalière que 
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Taine et d'autres aiment tant", zoals Pirenne het uitdrukte. 
Na het Gentse Congres van 1907 waren een centrale en provinciale 

commissie in het leven geroepen om praktische oplossingen te zoeken voor 
de organisatie van de inventaris. Maar op de algemene vergadering van 20 
april 1908 betreurde Pirenne dat daar te Gent, op enkele persoonlijke 
initiatieven van Robert Schoorman en Emeste Coppieters-Stochove na, nog 
niets van terecht was gekomen. Hij achtte het moment gekomen om eindelijk 
de handen uit de mouwen te steken en hij vroeg aan de Maatschappij om een 
provinciale commissie op te richten die zou nagaan of men kon rekenen op 
de steun en medewerking van de andere kringen. De kosten van de publikatie 
van deze archiefinventarissen wilde hij laten dragen door de Federatie terwijl 
men voor de publikatie beroep kon doen op de Revue des Bibliothèques et 
des Archives. Henri Pirenne mocht met Ernest Coppieters-Stochove, 
Napoleon De Pauw en de archivarissen van de Gentse depots, de organisatie 
in handen nemen 15. 

Berichten van de verschillende archeologische gebeurtenissen, exposities 
en congressen, en bijdragen over de verschillende vondsten gedaan in Melle 
en De Panne kregen de leden van Joseph Maertens, Victor Willem, Henri de 
Smet de Naeyer en burggraaf de Ghellinck d'Elseghem Vaemewijck. Naar 
aanleiding van de ontdekkingen in Melle exposeerde Maertens zelfs de 
belangrijkste vondsten in de algemene vergadering. Alphonse Roersch hield 
nog een gesmaakte voordracht over het paleis van Minos, op het ogenblik dat 
Evans er zijn opgravingen voltooide. 

Een aantal bijdragen overschouwde Gent als "Ville des Monuments" en 
gaf een overzicht van het utilitarisme van de 19e eeuw (daarbij was de 
eeuwige conclusie dat het een mirakel was dat enkele van de oude 
monumenten ontsnapt waren aan de slopers) enerzijds, en van de positieve 
mentaliteit van de 20e eeuw anderzijds. In dit licht herinneren we aan de 
voordrachten van de voorzitter "Gand, Ville des Monuments", Paul Fredericq 
"Onze oude gebouwen te Gent", Napoleon De Pauw "Gand au XXe siècle" 
en "Gand en 1913", en Joseph Casier, die in "Liturgie et Mystères dans les 
Arts" een voorsmaakje gaf van de plannen voor de Expo van 1913. 

15 Het 'Comité provinciale des Petites Archives' bestond uit een voorzitter 
(Henri Pirenne), een lid van de Commission royale d'Histoire (Napoleon De Pauw), 
de archivarissen van het Rijksarchief te Gent (Robert Schoorman en Alphonse 
Diegerick, die bij zijn overlijden vervangen werd door Albert Vlamynck), de 
archivarissen van het Stadsarchief van Gent (Victor Vander Haeghen en Alfons Van 
Werveke) en de archivaris van het bisdom (kanunnik Huysman). Zij werden 
bijgestaan door de lokale vertegenwoordigers van de kringen van Gent (E. 
Coppieters-Stochove), Dendermonde (A. Blomme), Oudenaarde (burggraaf de 
Ghellinck d'Elseghem Vaemewijck), Ronse (F. den Dauw), Aalst (J. Moens), Lokeren 
(H. Van Hooft) en Sint-Niklaas (G. Willemsen). Voor haar publicaties kreeg het 
Comité uiteindelijk de steun van de provincie. 
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Waar het de studie van monumenten betrof, bleek Armand Heins 
ongetwijfeld "de verkleefdste onzer leden". Enkele van zijn interessantere 
studies betroffen het oude hof van Raveschoot, het hof van Herzele, het 
Ryhovesteen, de resten van de vroegere 'Ouden Zac' en het Borluutsteen 
(toen estaminet 'De Ploeg' en 'De Koommarkt'), het 'Casteel Wandelaert', de 
Baudeloo-abdij, de Refuges van de Gentse abdijen te Brugge, en de restanten 
van Ter Doest en Ter Duinen. Als directeur van het 'Musée des arts 
industriels et décoratifs' trokken ook de oude muurankers van Vlaamse en 
Brabantse gevels zijn aandacht. Boven dit alles stond echter zijn 
uitzonderlijke verhandeling over het 'Onderaardsche Gent', later in boekvorm 
gepubliceerd. 

De verdienste van andere leden zoals Femand Vanden Bernden (als geen 
vertrouwd met de Gentse huizen en straten), Alfons Van Werveke (met een 
nauwgezette beschrijving van alle delen van de Sint-Baafsabdij), Carlos 
Vanden Haute en Jean L.-M. Eggen (over de Sint-Pietersabdij), Alfons Siffer 
(die de Vrijdagmarkt bestudeerde), E.H. Soens (over de kerk en de abdij van 
Ninove en haar refuge in Gent) Julius Vuylsteke (over het Gravensteen) en 
Prosper Claeys (met een studie over een aantal oude Gentse huizen kwam hij 
in december 1907 een laatste keer aan het woord in de algemene vergadering, 
doch zijn werk werd verdergezet door Albert Dutry), mogen we echter 
evenmin over het hoofd zien, want ze getuigden, op enkele 
schoonheidsfoutjes na, evenzeer van hoge kwaliteit. 

Intussen was de Maatschappij, na eindeloos gepalaver, ook begonnen met 
de uitvoering van het oude project om een fotoverzameling aan te leggen van 
de gevels van die oude huizen. Dankzij de inspanningen van Joseph Casier 
(om de drie maand had hij wel eens een oproep gedaan in die zin) en de 
ledenfotografen Edmond Sacré en Constant D'Hoy, bezat de Maatschappij 
reeds een zeer bescheiden fotoalbum. Maar pas in 1900-1901 kreeg het 
project een serieus elan: Victor Vander Haeghen zou, samen met de heren 
Heins en De Muynck, zijn lijst met oude huizen vervolledigen, en Casier, 
Sacré en D'Hoy zouden deze gevels op die lijst systematisch op pellicule 
vereeuwigen. 

Weer waren de discussies het meest geanimeerd wanneer ze de Gentse 
monumenten tot onderwerp hadden. Op dit vlak ging Gent op de ingeslagen 
weg voort. Dit gebeurde met vernieuwde inzet en enthousiasme want de 
beslissing, in 1905, om te Gent een Wereldtentoonstelling te houden, gaf de 
Gentenaars vleugels. Men was het er namelijk onmiddellijk over eens dat het 
oude Gent daarbij centraal moest staan, "non pas un vieux Gand de stuc, 
comme ceux auxquels nous ont habitués les grandes foires intemationales de 
ces demières années", maar een echt oud Gent, van steen en cement. De 
afwerking van het plan Braun werd dan ook koortsachtig voortgezet: tegen 
1913 moet alles klaar zijn. 

In 1911 zei Pierre Verhaegen daarover: "Depuis ce moment, une véritable 

94 



fièvre de restauration s'est emparée de nous. Après nos monuments illustres, 
vieilles églises et anciens chateaux forts, est venu Ie tour de nos vieilles 
places, de nos vielles rues; la sollicitude de nos restaurateurs c'est étendue 
aux hotels patriciens, aux maisons bourgeoises et jusqu'à ces modestes 
bicoques qui disent à notre siècle le sentiment artistique dont s'inspiraient les 
architectes d'autrefois jusque dans leurs plus humbles travaux. Nous avons 
lieu d'être fiers de ce magnifique élan, qui fait rivaliser les particuliers et les 
organismes officiels dans cette grande entreprise de résurrection de notre 
passé artistique". De transformatie van de stad kreeg inderdaad nog een 
krachtiger elan en was, zoals gezegd, doorweven van restauratiewerken. Wat 
de Maatschappij betreft: zij was meer dan ooit van plan om de 
archeologische belangen van haar geliefde Gent te verdedigen en ze volgde 
de veranderingen dan ook met nauwlettende ogen. De Maatschappij was er 
soms zeer nauw bij betrokken en werd bij momenten zelf al eens bevangen 
door vlagen van overdreven geestdrift. 

De discussies betreffende de transformatie van de stad en de 
monumentenzorg waren dan ook frequent. Soms behandelden ze een bepaald 
project, andere keren waren ze heel algemeen. De moeilijkheid voor de 
archeologen lag daarbij nog steeds in de dubbelzinnigheid van het plan 
Braun. Dat was tweeledig: aan de ene kant stelde het project verscheidene 
restauraties voor, aan de andere kant wilde het de stad aanpassen aan de 
moderne noden. De meeste discussies draaiden rond deze tegenstelling en 
sommige archeologen hadden het daar knap lastig mee. Anderen, zoals 
Napoleon De Pauw, reageerden dan weer bijzonder luciede: "il faut tenir 
compte des faits accomplis et de la nécessité de satisfaire les exigences 
modemes d'une grande ville. Préféreriez-vous, par exemple, la solitude des 
rues et des ponts de Bruges à l'animation intense des belles artères de la 
capitale industrielle des Flandres? Non! 11 faut pereer et élargir des rues pour 
le commerce et les border de monuments anciens et nouveaux, mais laisser à 
cöté et rétablir nos vieux quartiers ... En un mot il fa ut concilier les besoins 
modemes avec les aspirations des archéologues!". 

In elk geval laaiden de gevoelens telkens hevig op. Voorzitter Van den 
Gheyn moest dan ook bij de pinken zijn om de Maatschappij niet te laten 
ontsporen. "Nous devons tenir avant tout, à la franchise de nos opinions. 
C'est évident. Une société d'Archéolgie est une société, ou chacun a Ie droit 
d'exprimer librement ces idées; mais encore convient-il, dans la manière 
d'exprimer ces idées, d'éviter tout ce qui pourrait blesser ou froisser des 
confrères. Si cette réserve n'était pas rigoureusement observée, notre société 
deviendrait un Parlement au petit pied, mais un Parlement ou il n'y aurait ni 
gauche ni droite". Voor Gabriël Van den Gheyn betekende dit een constant 
balanceren tussen uitersten. Wonderwel slaagde hij daar nog in ook. 

Toen André Vander Mensbrugghe zich in oktober 1913 echter opstelde 
tegen de manier waarop de recente restauraties uitgevoerd waren, leidde een 
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en ander echter wel tot het ontslag van Louis Cloquet. Eigenlijk was Vander 
Mensbrugghe's kritiek nogal gemakkelijk en goedkoop: op geen enkele 
manier hield ze rekening met de architecturale en archeologische problemen, 
inherent aan bepaalde moeilijkere restauraties, zoals die van het 
Schippershuis. En in haar algemeenheid kon de kritiek nog op enige bijval 
rekenen: wanneer de heer Vander Mensbrugghe zich keerde tegen het 
gebruik van nieuwe materialen en constateerde dat men in Gent nog nooit 
zoveel afgebroken had sinds men aan het restaureren geslagen was, oogstte 
hij terecht applaus want dat was inderdaad een juiste opmerking. Ze bleef 
echter zonder enige inhoud, want iedereen was er namelijk al lang van 
overtuigd dat er fouten waren gemaakt die vermeden hadden kunnen worden, 
en iedereen betreurde dat de realisatie van de transformatie enkele spijtige 
opofferingen had geëist. Ook toen Vander Mensbrugghe de fouten een voor 
een opsomde, kon de algemene vergadering niets anders dan hem bijvallen. 
Maar evenzeer besefte men dat de verschillende restauraties naar best 
vermogen uitgevoerd waren en dat zowel de architecten als de Commissie 
voor Monumenten een voortreffelijk eindresultaat afleverden. De algemene 
teneur, dat men het oude historische Gent op een geslaagde wijze had doen 
herleven, werd ook door het gros der leden van de Maatschappij gedeeld. 

Toen hij ook de moderne werken op de korrel nam, ging Vander 
Mensbrugghe echter ver zijn boekje te buiten. En passant had hij met zoveel 
woorden verklaard het nieuwe Sint-Pietersstation een wansmakelijk gedrocht 
te vinden en sommige leden hadden daar zelfs instemmend bij geknikt16. 

Louis Cloquet, ontwerper van het station, had daarop prompt zijn ontslag 
ingediend als lid, wat meteen voldoende reden was om het bestuur te 
alarmeren. Dat een van de leden aangevallen werd op een niet archeologisch 
vraagstuk (een fout waaraan de Maatschappij zich, zoals blijkt uit het dossier 
van de Sint-Michielsbrug, zelf al eens durfde bezondigen), kon voor het 
bestuur in dit geval niet door de beugel: "Si nous allions discuter tous les 
travaux de nosarchitectes modemes, cela nous mènerait trop loin", luidde het 
deze keer. En men stelde Louis Cloquet voor zijn project te komen 
verdedigen als recht op antwoord. Zijn antwoord, "que pareilles polémiques 
ne convenaient pas à son tempérament, et qu'il préférait se retirer", leek de 
breuk definitief te maken, doch na een collectieve verontschuldiging trok de 
architect zijn ontslag toch weer in. De vermelding "applaudissements", die, 
gedrukt onder het pleidooi van André Vander Mensbrugghe, de indruk had 
doen ontstaan dat de hele algemene vergadering met diens beweringen 
instemde, zou vanaf dan geweerd worden of toch met meer reserves gebruikt. 
Erelid André Vander Mensbrugghe van zijn kant liet zich nadien nog maar 

16 De bereisde lezer weet dat de plannen van architect Louis Cloquet teruggaan 
op het vroeg-negentiende-eeuwse Victoriastation van Manchester (G-B). 
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weinig zien 17• 

Andere leden waren nochthans niet minder mals voor hun medebroeders. 
Wanneer we onze persoonlijke archeologische wandeling weerom beginnen 
bij het Gravensteen, komt daarbij vanzelfsprekend de naam van Armand 
Heins terug op het voorplan. De restauratie van Gents glorie was intussen 
onverminderd voortgezet, zoals ook de studie (door ondermeer Julius 
Vuylsteke, Napoleon De Pauw, Alfons Van Werveke en Albert De 
Vlaemynck) en de discussies binnen de algemene vergaderingen. Want de 
eensgezindheid over het behoud hield nog steeds op waar de vraag over de te 
volgen restauratieve principes begon. Armand Heins, fel teruggefloten in 
1894-95, probeerde in 1902, toen De Waele aan de restauratie van de 
hoofdtoren toe was, nog wel opnieuw de 'reconstructie' (zoals hij het 
betitelde) in vraag te stellen, wat voor enige heibel zorgde op de algemene 
vergaderingen van 10 juni en 1 juli 1902. Maar zijn herhaaldelijke 
toespelingen op het werk van Joseph De Waele (die het zelf liever als een 
'consolidatie' betitelde) bracht weinig aarde aan de dijk: voor een correcte 
restauratie bestonden zijns inziens genoeg gegevens en de plannen, daarop 
gebaseerd, werden steeds goedgekeurd. Voor de enen, een groep met De 
Waele zelf, Prayon-Van Zuylen, Alfons Van Werveke, Modeste De Noyette, 
Arthur Verhaegen, Paul Fredericq en natuurlijk Julius Vuylsteke, moest de 
restauratie dan ook tot het uiterste doorgedreven worden. Anderen, onder wie 
kanunnik Van den Gheyn, Georges Hulin, Albert Dutry, Paul Bergmans en 
Henri Pirenne, waren gereserveerder in hun kritiek, maar wilden niettemin 
dat de restauratie tot het strikte minimum werd herleid. 

Op 9 juni 1909 protesteerde Armand Heins een laatste keer, naar 
aanleiding van de restauratie van de arcades van deromaansegalerij op de 
binnenkoer. Weer stond hij niet alleen met zijn bedenkingen en werd hij 
voorzichtig gesteund door voorzitter Van den Gheyn, maar dit veranderde 
niets aan de zaak: architect De W aele had zowel de Commissie van het 
Gravensteen als de Commission Royale des Monuments aan zijn zijde en hun 
advies bepaalde uiteindelijk de beslissing van de verantwoordelijke 
instanties, in de eerste plaats de regering zelf. 

De restauratie van de donjon werd afgewerkt in 1904, de grafelijke 
residentie herrees tegen 1908, terwijl de rest van de klus tegen 1913, vlak 
voor de opening van de Expo, geklaard werd door bouwmeester Etienne 

17 Zo'n slechte zielen waren de broers Vander Mensbrugghe nu ook weer niet. 
Eerlijkheid noopt ons te zeggen dat ze het goed voorhadden met het bouwkundig 
patrimonium van de stad. Dit bewijzen hun acties voor het behoud van de drukkerij 
Vandermeersch, op de hoek van de Jan Breydelstraat en de Koornlei (het 
geboortehuis van Gilles de Hase, de illustere Gentenaar die voor de Venetianen het 
eiland Korfoe veroverde op de Turken), en hun pleidooien voor de restauratie van het 
Vleeshuis op de Groentenmarkt 
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Mortier. Ondanks het feit dat de binnenstaande gebouwen er 'middeleeuwser' 
uitzagen dan ze in de Middeleeuwen gedaan hadden en dat, naar het einde 
van de restauratie toe, de verbeelding der architecten evenredig groeide met 
hun enthousiasme (dit laatste gaf De Waele zelf ridderlijk toe), werd het 
Gravensteen behoorlijk en voor wat ringmuur en poortgebouw betreft zelfs 
voorbeeldig gerestaureerd. Voor Armand Heins bleef het echter "une 
vénérable relique trop maquillée". · 

Joseph De Waele had tegen 1910 ook de gevels van de huizen op het 
Veerleplein in een 'nieuw' 16e-eeuws kleedje gestoken (terwijl Armand 
Heins en Ferdinand Vanden Bernden er eerder enkele studies aan hadden 
gewijd). Langs de verbrede Breydelstraat komt men vandaar op deKoom-en 
Graslei terecht. Wat de Gentenaars in deze periode met hun Graslei 
aanvingen wekte in heel Europa nog meer bewondering. Het Koomstapelhuis 
werd van 1900 tot 1903 gerestaureerd door Karel Van Rysselberghe, naar een 
voorontwerp van Auguste Van Assche. En de restauratie van het 
Schippershuis, welke in de Maatschappij eerder voor een emstig misverstand 
gezorgd had tussen Etienne Mortier en Hermann Van Duyse, werd voltooid 
door diezelfde Etienne Mortier, in opdracht van de Commission Royale des 
Monuments. Dit, zoals hij binnen de algemene vergadering beloofd had, met 
veel archeologisch en historisch respect. Toch was de Maatschappij er niet 
altijd gerust in. Zo deed ze in mei 1901 stappen om de werken te laten 
controleren door de Commission Provinciale des Monuments en om de 
stelling die het gebouw sinds jaren aan het zicht onttrok, te verwijderen (wat 
overigens geweigerd werd). De restauratie van de gevel werd in 1904 
beëindigd en was op enkele details na goed. Het eigenlijke gebouw werd pas 
in 1907-1911 onder handen genomen. 

De gelukkige herstelling van beide gebouwen en de beslissing voor de 
organisatie van de Expo, gaven ook aanleiding tot de restauratie en 
verfraaiing van alle andere gebouwen op de GrasleL Daarbij ging men steeds 
fantasierijker te werk, om het gotische effect van de plaats te accentueren. 
Deze restauraties, die op de voet gevolgd werden door de Maatschappij, 
brachten haar echter weinig in beroering, integendeel: het volstrekte 
stilzwijgen bij de overplaatsing en reconstructie van het Metselaarshuis 
(voorheen Cataloniëstraat) bovenop de romp van de Engel, wijst erop dat het 
mooie uitzicht van de Graslei ook de Maatschappij meesleepte in het alom 
heersende enthousiasme. · 

Ook de achterkant van het nieuwe Postgebouw moest een harmonisch 
geheel vormen met de huizen op de Graslei en meer bepaald met de gotische 
stijl van het Schippershuis. Het Postgebouw was het werk van Louis Cloquet. 
De plannen had hij, samen met mede-auteur Etienne Mortier, reeds 
voorgesteld aan de leden in de algemene vergadering van december 1898. Ze 
werden volledig afgewerkt in 1910. 

Waar het enthousiasme voor de Graslei algemeen was, was de oprichting 
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van de Sint-Michielsbrug, ter vervanging van de oude gietijzeren draaibrug 
over de Leie, eerder omstreden. De houding van de Maatschappij was dat in 
elk geval. Immers, het project dat het licht zag in 1904 en Gent een van zijn 
mooiste visitekaartjes moest opleveren, vond van in het begin absoluut geen 
genade in de ogen van die Maatschappij . Iedereen (alle aanwezigen) vond de 
vaste brug te hoog en te bombast, · en teveel schoonheid zou aan het zicht 
onttrokken worden. Al snel kwam daarmee de term 'embellaidissement' (een 
spitsvondigheidje van Georges Hulin, aanduidend dat men ging verlelijken 
onder het mom van een verfraaiing) in voege, terwijl Albert Dutry liever 
gewag maakte van een mengelmoes van 'americanisatie' en misplaatst 
'Haussmannisme' (" ... on vise à faire de notre ville une vilaine et misérable 
petite cité américaine") en Victor Vander Haeghen zich ernstig zorgen 
maakte om het lot van de bootjes die met het verdwijnen van de draaibrug 
eveneens uit het straatbeeld zouden verdwijnen18. De Maatschappij, gesterkt 
door de overtuiging dat half Gent er hetzelfde over dacht, zou het niet zomaar 
laten gebeuren en liet zich leiden door de praktische raad van Paul Fredericq: 
"11 faut demander une audience à Mr. Ie Ministre de Smet de Naeyer, qui est 
Gantois et qui aime la ville de Gand, et lui expliquer franchement la 
situation". Het bestuur kreeg de opdracht de minister (bruggen behoren tot de 
bevoegdheid van Openbare Werken) te overtuigen van de fout die hij ging 
begaan, zonder hem evenwel voor het hoofd te stoten. 

Minister Paul de Smet de Naeyer, in het verleden steeds meer dan 
ontvankelijk voor de wensen van zowel Gravensteencomité als Maatschappij, 
wou deze keer echter niet van de protesten horen (hij was zelf sinds jaren de 
grote promotor van het project, vandaar waarschijnlijk). Enkele 
verzoekschriften, persoonlijke gesprekken, een aanvraag tot audiëntie en een 
oproep tot protest aan de 17 senatoren en volksvertegenwoordigers die de 
Maatschappij rijk was: niets van dat alles mocht baten, de minister 
beschouwde de oude draaibrug als "absolument impossible". 

In november van datzelfde jaar 1904 werd de maquette 'La cuve de Gand' 
met daarop de beruchte brug in de Universiteitsaula in de Voldersstraat 
voorgesteld aan het publiek door haar ontwerper, Louis Cloquet. De leden 
van de Maatschappij moesten het tot hun verbazing de volgende dag in hun 
krant lezen want ze waren noch uitgenodigd, noch ingelicht. Een incident met 
de architect en de minister leek in die omstandigheden niet uitgesloten en, 

18 A. Prayon van Zuylen van Nyevelt benadrukte als enige het utilitaire belang 
van de brug, met het argument dat we niet meer in de 16e eeuw leven, noch in een 
museum. Een argument dat trouwens smakelijk werd weggelachen. Toen hij zei "Les 
Gantois d'aujourdhui, quand ils se rendent à leurs affaires, quand ils ont à traverser la 
ville d'un bout à l'autre, ne vont pas, comme leurs ancêtres, à pied, ils vont en voiture, 
ou ils prennent Ie tram", was voorzitter Vanden Gheyns repliek: "Quand ils ne sont 
pas trop pressés! ", al even komisch als profetisch. 
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gezien het temperament van Edmond Sacré, zelfs zeer zeker: "Mr. l'Echevin 
Boddaert, il y a peu de temps encore, a bien voulu dire que notre société était 
une société d'utilité publique pour laquelle les autorités avaient la plus grande 
estime et qu'elles tenaient à consulter en matière de travaux publics. Mr. Ie 
Ministre, me paraît-il, n'enjuge pas de la sorte ... ",was slechts een eloquente 
vertaling van zijn woede. Maar zomin voorzitter Van den Gheyn als minister 
Paul de Smet de Naeyer, wilden de goede relaties in gevaar brengen door het 
conflict op de spits te drijven. Louis Cloquet kwam hen zelf halverwege 
tegemoet door de maquette 'La Cuve de Gand', van zijn medewerker Poppe, 
voor te stellen aan de Maatschappij, in een buitengewone vergadering 
nauwelijks een week later, op 24 november. 

Daar legde hij het bovendien zo handig aan boord, dat zelfs de meest 
verbolgen fotograaf tot inkeer moest komen. Voorzitter Vanden Gheyn, 
Napoleon De Pauw, Henri Pirenne, Joseph de Smet-Duhayon, en een pak 
andere leden begonnen inderdaad stilaan hun kar te keren bij de aanblik van 
de maquette. Deze maquette week al een stuk af van de originele plannen die 
dateerden uit het jaar 1900. Ze werd aanvaard omdat ze rekening hield met 
een aantal bezwaren die eerder geuit waren, ondermeer binnen de 
Maatschappij: ze stelde de driebogige constructie voor, zoals we die nu 
kennen, die de architect gesuggereerd werd door Georges Hulin. 

Paul Fredericq daarentegen bleef, op de algemene vergadering van 14 
december, energiek de idee van een vaste brug bekampen. Zijn 'non 
possumus' deed meteen de vraag rijzen of er verdere acties moesten gepland 
worden nu de aanvankelijke unanimiteit zo ver te zoeken was en of de vorige 
acties van de Maatschappij wel te rechtvaardigen waren. Joseph De Smet
Duhayon vond van niet. Hij oordeelde dat de Maatschappij misleid en 
misbruikt was en waarschuwde terecht voor een dergelijk precedent: "Prenez 
garde de lancer au vent votre influence en intervenant lorsque ce n'est pas 
absolument nécessaire parce que, si vous vous démonétisez, votre voix ne 
sera pas entendu lorsqu'elle devrait l'être. Et lorsqu'une fois on aura dit que la 
Société d'archéologie intervient à tort et à travers, chaque fois qu'on veut 
faire un travail d'utilité publique, vous riquerez de subir le sort de Guillot qui 
criait "au loup!" hors de propos et à qui on ne fit plus attention au moment du 
danger réel" 19• Voorzitter Vanden Gheyn zag het gevaar nu ook wel, maar, 
omwille van de lieve vrede, vergoelijkte hij de eerdere acties: herinnerend 
aan de eensgezindheid die er in januari nog was, verduidelijkte hij dat de 
Maatschappij geen publieke beweging op gang had willen brengen maar 
slechts enkel ideeën had willen geven die wat meer licht op de zaak zouden 
werpen. En mochten sommigen toch die indruk gekregen hebben, dan kon 

19 De mogelijke misbruiken die De Smet aankaartte, leidden in februari 1905, 
zoals gezegd, tot het opstellen van enkele procedureregels omtrent de interventie van 
de Maatschappij bij de autoriteiten. 
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Afb. 3: Louis Cloquet- Lithografie dr. F. Van Loo 
Stadsarchief Gent, Reeks Portretten 
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men er toch niet aan twijfelen dat door de acties van de Maatschappij, de 
originele plannen ten goede aangepast werden. Van verdere acties zag het 
bestuur alleszins af en ook het debat werd gesloten verklaard, met een laatste 
profetie van Paul Fredericq: " ... lorsque ce malheur sera arrivé, tout le monde 
s'en mordra les doigts". 

De driebogige 'dromedarisbrug' kwam er in 1906-1909, en hoewel een 
minderheid archeologen van een grove fout bleef spreken, werden de 
Gentenaars al snel verleid door de aaneenschakeling van monumenten die nu 
in het zicht lagen. Toch liet de voltooiing van het project nog enkele jaren op 
zich wachten, omdat een nieuwe polemiek de werken lamlegde. Ter discussie 
stond de kale plek naast de brug, recht aan de overkant van het Postgebouw. 
Het project van Louis Cloquet voorzag daarvoor de bouw van een zestal 
huizen, waardoor de Koommarkt ook meteen een gesloten karakter zou 
krijgen. De kritiek draaide weer rond hetzelfde: het Postgebouw zou in de 
schaduw komen te staan en zowel de Sint-Miebielskerk als het pas 
verworven panorama zou aan het zicht onttrokken worden. Ook in de 
Maatschappij werd dit door Ernest Serdobbel ter tafel gebracht op de 
algemene vergaderingen van 20 mei en 17 juni 1908. Niet dat het er veel toe 
deed, want volgens Henri de Smet de Naeyer stond men voor een 'fait 
accompli': met de Expo in zicht restte weinig tijd om de kritieken in 
overweging te nemen. Zijns inziens kon de Maatschappij enkel wensen dat 
de gebouwen zouden worden opgericht volgens de architectonische 
voorwaarden die de omgeving stelde. Voorzitter Vanden Gheyn was er 
trouwens niet erg scheutig op om zich een tweede keer aan Sint-Miebiels te 
verbranden: het bleef bij een discussie (baron de Maere indachtig zonder 
enige stemming), waarbij hij zichzelf een laag profiel aanmat. Het project 
van Louis Cloquet werd in de algemene vergaderingen van maart en april 
1911 overigens nogmaals met brio verdedigd door Pierre Verhaegen. In 1912 
bouwde architect A.R. Janssens op de lege plek een rij vroeg 18e-eeuws 
lijkende huizen neer, die aan de kant van de Predikherenlei werden 
afgesloten met een neogotisch ontwerp van meester Louis Cloquet himself. 

Paul Fredericq en zijn medestanders hadden weinig moeite met dit 
nieuwe stadsbeeld. Ondanks hun kritiek viel niet te ontkennen dat de 
toeschouwer vanop de nieuwe brug een prachtig zicht kreeg op de 
zogenaamde Kuip van Gent, de Sint-Michielskerk, het oude dominicanen
klooster en de Koomlei aan de ene kant en de Graslei met het nieuwe 
Postgebouw, de Sint-Niklaaskerk, het Belfort, de Lakenhalle en de kathedraal 
langs de andere kant. De burgemeester en architecten hadden vanaf 1904 nog 
heel wat andere verrassingen in petto. 

Het voornoemde zicht ontstond mede doordat de huizenblokken aan de 
Sint-Niklaaskerk langs de kant van de Cataloniëstraat reeds verdwenen 
waren. Armand Heins, steeds op de barricades voor de verdediging van 
archeologische belangen, had de algemene vergadering daarop de vraag 
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voorgelegd of het wel wenselijk was ook de huisjes aan de kant van 
'Nikolaas' en 'Nostalgia' onder de sloophamer te laten vallen20. Hij, en met 
hem een onbekende schrijver in La Flandre Libérale van 18 november 1901, 
wilde ze zo lang mOgelijk laten staan, want 'elles sont petites et elles ne 
gênent personne'. Tegenwind kreeg hij in de eerste plaats van 
gemeenteraadslid Victor De Muynck, maar ook de meeste andere leden 
zagen ze liever definitief verdwijnen, zoals dat met de stedelijke 
administratie afgesproken was. Op de enkele huisjes aan Klein-Turkije na 
(tot op heden bewaard), kwam de Sint-Niklaaskerk dan in 1907 eindelijk 
volledig vrij te staan. 

Nog voor deze vrijmaking voltrokken werd, was alweer een nieuw debat 
ontstaan rond de eventuele oprichting van een nieuwe sacristie die 
vastgehecht zou worden aan de flanken van de kerk langs het Gouden 
Leeuwpleintje. Dit plan werd op de algemene vergadering van 8 juni 1904 
echter scherp veroordeeld door Alfons Van Werveke, dit omwille van 
geschiedkundige (Sint-Niklaas had nooit een sacristie buiten de kerk gehad) 
en esthetische redenen (de constructie zou de architecturale lijnen van de 
kerk schaden). De Commissie voor Monumenten had intussen ook van haar 
aanvankelijke plannen afgezien. Volgens Victor Vander Haeghen en Armand 
Heinsopteerde zij er eerder voor om, eens de vrijmaking gerealiseerd was, de 
sacristie onder te brengen in een van de kapellen van de kerk. Prayon Van 
Zuylen viel hen bij omdat hij het nogal belachelijk vond dat men, na alle 
gedane moeite om het monument vrij te maken, het nu weer wou verbergen 
achter een sacristie. Voorzitter Van den Gheyn had geen aanmerkingen op 
Van Werveke's bevindingen maar achtte het toch noodzakelijk dat er een 
sacristie kwam (Napoleon De Pauw vond overigens dat elke kerk een 
sacristie diende te hebben: "vu les besoins croissants du culte", klonk het uit 
de mond van de liberaal) doch met dien verstande: "Que la sacristie nouvelle, 
loin de masquer la splendeur de notre antique église, lui prête au contraire 
une grace de plus, et amène là, ou on devra la construire, une silhouette 
vraiment artistique. En agissant ainsi, nous demeurerons conséquents avec 
nous-mêmes". De hele Maatschappij schaarde zich tenslotte achter het 
compromisvoorstel van Victor Vander Haeghen: "qu'il faut une sacristie 
réduite à sa plus simple expression, et un magasin dans une maison voisine". 
Modeste De Noyette mocht enige jaren later de nieuwe sacristie ontwerpen. 

De eigenlijke restauratie van de kerk werd pas in 1911 ter tafel gelegd, 
ook binnen de Maatschappij die, op opmerkelijk serene wijze, de regels 
besprak volgens welke ze uitgevoerd moest worden. Dit was trouwens geen 
sinecure want de Sint-Niklaaskerk was een bijzonder complex geheel: de 
veelvuldige transformaties hadden de kerk in de loop der eeuwen een zeer 

20 Zowel Fredo als Huib beloofden schrijver dezes een rijke vloeibare 
sponsoring bij het vermelden van hun respectieve pannekoekenhuisjes. 
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bijzondere eenheid meegegeven, en de vraag was dan ook of men ze wel 
mocht herstellen naar haar oorspronkelijke gedaante toe. 

Op 18 oktober 1911 leidde voorzitter Van den Gheyn de discussie over de 
Sint-Niklaaskerk in. Hij herinnerde daarbij aan de betrokkenheid van baron 
de Maere, aan de verschillende geschiedkundige vragen die archeologen en 
historici intussen opgehelderd hadden, aan de reeds bestaande plannen 
destijds opgesteld door wijlen Auguste Van Assche, en aan de recentere 
architecturale studies van Charles Van Rysselberghe en Henri Geirnaert. 
Geirnaerts rapport, voorgelegd aan de algemene vergadering op 22 november 
1911, bracht trouwens een zeer gematigd, voorzichtig en geleerd verslag over 
een mogelijke herstelling. Zijns inziens moest men heel bewarend te werk 
gaan en was het wenselijk dat het monument niet in haar oorspronkelijke 
staat hersteld werd, maar in de vorm zoals zij door de eeuwen heen tot ons 
gekomen was. "Op die wijze zal het altijd de kerk zijn zooals wij ze steeds 
gekend hebben, en waarvan alle deelen hunne hoge kunstweerde hebben, en 
niettegenstaande hunne verscheidenheden toch een geheel van stijl en 
samenhang vormen". Niettegenstaande dit in feite een lucide perceptie was 
van wat de meesten wilden, stond de architect toch open voor eventuele 
nieuwe suggesties van de archeologen. 

Op voorstel van Minister Vanden Heuvel (wiens aanwezigheid het belang 
van de mening van de Maatschappij nog maar eens onderstreepte), verzocht 
de voorzitter tenslotte ook de toestemming voor een bezoek aan de kerk, 
onder leiding van Geirnaert. Deze werd overigens snel gegeven door de 
bevoegde abt, Maurice Cruyt (want was die toevallig ook geen lid van de 
Maatschappij!). 

De discussie bracht binnen de Maatschappij in elk geval een geestdriftige 
stroom van nieuwe studies op gang, die de voorbereiding van de restauratie 
verder op punt stelden. Zo bestudeerde Leonard Willems "De Sint
Niklaastoren als oud Belfort van Gent" (tot 1443 bleek daar de wacht 
gehouden en het uur aangekondigd te worden) en gaf Alfons Van Werveke 
een "Overzicht van de lijdensgeschiedenis van de Sint-Nicolaaskerk". Deze 
historiek sloot hij trouwens af met de vraag "En wat nu?". Het antwoord 
kwam er, helaas, in 1914: toen alles klaar was voor een restauratie, de 
definitieve plannen goedgekeurd en de financiële middelen voor de eerste 
werken voorhanden, was alles voorzien, alles behalve een oorlog die de 
restauratie opnieuw uitstelde. 

De vrijgekomen ruimte tussen de Sint-Niklaaskerk en het Belfort, sinds 
1919 bekend als het Emile Braunplein, bezorgde zowel de plannenmakers als 
de stedelijke administratie de grootste kopzorgen. Niet alleen omwille van de 
bestemming die men aan deze ruimte kon geven, maar ook omdat daarnaast 
een oplossing moest gevonden worden voor de Poeljemarkt met het stadhuis 
en het Gouden Leeuwpleintje. 

Verschillende architecten hadden hiervoor reeds projecten voorgesteld. 
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Louis Cloquet, wiens project 'La Cuve de Gand' ( 1904-1911) reikte van Sint
Miebiels tot aan het Oeraard Duivelsteen, wou het Gouden Leeuwpleintje 
opnieuw zijn gesloten karakter, 'son intimité', teruggeven en de lege ruimte 
tegelijk wat meer leven inpompen. Omdat hij de stelling verwierp dat een 
monument geïsoleerd moest staan (ter verdediging liet hij de architecturale 
principes van Charles Buls, Camillo Sitte, Auger de Lassus en Joseph 
Stubben nog eens de revue passeren), had hij er geen enkele moeite mee 
daartoe een huizenblok te voorzien in het verlengde van het koor van de Sint
Niklaaskerk tot vlak aan het Belfort (een doorgang vertikaal tussen dit blok 
werd hem gesuggereerd door Paul de Smet de Naeyer). Een van die 
gebouwen aan het koor kon trouwens als sacristie ontworpen worden, zodat 
meteen ook dat probleem van de baan zou zijn. Ook Van Rysselberghe's 
plannen voor de eventuele vergroting van het stadhuis tot aan het verlengde 
van de gevelrij langs het Gouden Leeuwplein, werd daarmee opnieuw in 
overweging genomen. 

Op de algemene vergadering van 18 januari 1905, een maand nadat 
Cloquets reusachtige maquette van de Kuip voor het eerst te bezichtigen was 
in de Universiteitsgebouwen, kwam de eerste kritiek van de Maatschappij 
los. Met name Prayon Van Zuylen stond lijnrecht tegenover de plannen. 
Afgezien van het feit dat hij een van die mensen was die bij alle vrijgemaakte 
monumenten dadelijk begonnen te dromen van de aanleg van een 'square' 
met kleurige en geurige beplanting, moet gezegd dat hij het Gouden 
Leeuwplein terecht geen enkele historische of archeologische waarde 
toeschreef en dat ook andere leden weinig enthousiast waren om de 
vrijgekomen ruimte dadelijk weer vol te proppen met nieuwe gebouwen. 

Louis Cloquet modifleerde later nog wel zijn oorspronkelijke plannen, 
maar voorlopig bleef het Emile Braunplein een lege square, volgens wens 
van meerdere burgers beplant met gras (en voor de Expo zelfs met enkele 
exotische palmbomen). De huizenrij voor het stadhuis, die er nog in 1960 
stond, werd gesloopt niet zozeer om esthetische redenen dan wel om de 
groeiende verkeer.sstroom te ontlasten. De Maatschappij had toen al lang 
niets meer te maken met monumenten en stadsinrichting. 

Voor het uiterst ingewikkelde probleem van het Stadhuis werd al evenmin 
een bevredigende oplossing gevonden, laat staan dat de voorgestelde 
verlenging doorgang vond. Charles Van Rysselberghe was ook niet de eerste 
die er opnieuw over begon. Reeds toen La Flandre Libérale in december 
1901 meldde dat er sprake van was de oude renaissancegevel aan de kant van 
de Botermarkt af te breken "pour cause de vétusté" (het bleek een smakeloze 
grap), werden alle oude plannen weer onder het stof vandaan gehaald. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling in 1904 over de verbouwingen die 
het stadhuis in haar geschiedenis ondergaan had, begon ook de Maatschappij 
het monument weer met ijver te bestuderen. De vraag van de restauratie en 
de voltooiing zorgde daarbij onvermijdelijk voor het nodige kabaal. Adolf De 
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Ceuleneer die op de algemene vergaderingen van 11 mei en 8 juni 1904 de 
achtereenvolgende herstellingsprojecten van Adolphe Pauli ( 1870), Charles 
Van Rysselberghe zelf (1883), Victor Deneffe (1885) en Kerfyzer (1885) 
mocht voorstellen, droomde zelf luidop van een gedeeltelijke voltooiing 
volgens de oorspronkelijke, nooit afgewerkte plannen van Dominicos 
Waghemakere en Rombault Keldermans uit 1518. En sommige leden waren 
nog categorischer. Napoleon De Pauw bijvoorbeeld, die terugdacht aan zijn 
'jonge' tijd toen hij nog lid was van de Commissie voor Monumenten, 
destijds onder leiding van Auguste Wagener: "celui-ci disait avec nous: nous 
ne pouvons pas corriger l'oeuvre de génies tels que De Waghemakere et 
Keldermans; leurs plans sont splendides et il faut les exécuter tels qu'ils les 
ont conçus. Relisez son magnifique artiele dans le Jaarboek du Willemsfonds 
de 1871 ". De Pauw herinnerde de algemene vergadering aan het feit dat haar 
opdracht geen andere kon zijn: "Nous devons, nous, Société d'archéologie, 
qui constituons l'opinion publique, employer toutes nos forces afin d'obtenir 
qu'on réalise, du cöté de la rue Haut-Port, le plan des architectes que nous 
possédons. Ce plan est splendide et son achèvement intégral s'impose". Dat 
de Maatschappij wel vaker durfde beweren de stem van het volk te 
vertegenwoordigen (dit, zoals eerder bleek uit het Sint-Michielsdossier, zeker 
niet altijd terecht) laten we maar buiten beschouwing. Victor Vander 
Haeghen vond het compleet onaanvaardbaar dat men die unieke laat-16e
eewse gevel van de zogenaamde Bollaerts Kamer teniet wou dpen. Zijn 
collega Armand Heins dichtte de Maatschappij daarbij een heel andere rol 
toe: "Comme société d'archéologie nous avons le devoir de maintenir la 
Bollaerts Kamer. C'est un témoin de l'histoire artistique et politique de Gand. 
Je me demande pourquoi on doit toujours décrier cette façade qui, si elle est 
peu importante, a cependant constitué Ie type de celle établie plus tard au 
Marché au Beurre et qu'on s'accorde à trouver remarquable". Daarmee 
verdedigden zij, bijgestaan door voorzitter Van den Gheyn, de visie van de 
Commissie voor Monumenten, die zich bijna unaniem voor het behoud van 
de gevel had uitgesproken. De Maatschappij had echter geen oren naar de 
argumenten van de Commissie: een meerderheid van haar leden sprak zich, 
bij stemming, uit tegen het behoud van de Bollaerts Kamer en voor de 
integrale uitvoering van de bouwplannen uit 1518. 

In 1912 besloot men dan nog de nieuwe plannen van architect Van 
Rysselberghe, die voorzagen in de afbraak van het oude conservatorium uit 
1711 en de restauratie van de waardevolle renaissancegevel aan de 
Botermarkt met aanpassing van de recentere gevels aan deze eerste, goed te 
keuren. Maar ook daarvan kwam onder druk van de Commission Royale des 
Monuments en door het imposante prijskaartje, niets terecht. Enkel de 
buitentrap aan de Botermarkt werd met het oog op de Expo herbouwd. 

De Lakenhalle was voor de eeuwwisseling nooit hét zorgenkind geweest 
van de Maatschappij. Wel kon de ontbloting van de oostgevel, waarmee men 
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in 1899 startte, en de geplande uitbreiding van de Halle door toevoeging van 
4 traveeën, dadelijk op de sympathie van de voltallige vergadering rekenen 
(deze plannen geraakten overigens met moeite en slechts dankzij de 
onvoorwaardelijke steun van de leden-politici, in de eerste plaats Joseph 
Casier en burgemeester Braun zelf, door de gemeenteraad van 14 mei 1901). 
Het enthousiasme voor de Halle groeide nochtans pas echt nadat deze de 
Maatschappij in 1901 als vergaderplaats beloofd was. 

Daarbij werd de afbraak in 1903 van de cipierswoning naast de oude 
stadsgevangenis geenszins betreurd. De Mammelokker zelf wilde iedereen 
(behalve Adolf De Ceuleneer) echter behouden zien en wel op haar 
toenmalige plaats. Over de vraag hoe men het gebouwtje dan moest inpassen 
tussen Belfort en Lakenhalle bestond minder eensgezindheid. Een discussie 
daarover ontsproot toen de stad in februari 1902 om het advies van de 
Maatschappij vroeg. Joseph Casier mocht de plannen meebrengen naar de 
algemene vergadering en verdedigde er het behoud van de Mammelokker en 
het oprichten van een afspanset tussen het gebouwtje en het Belfort (waar 
anderen deze plek wilden openlaten). 

Over beide principes van een afsluiting scheen iedereen het eens met 
Casier. Bleef nu nog de vraag welk soort afsluiting men moest gebruiken. 
Het gemeentebestuur had een muurtje van 3,5 m. hoogte voorgesteld en 
Georges Hulin, Napoleon De Pauw, Armand Heins, Victor Vander Haeghen 
en de voorzitter zagen daar weinig graten in. De reserves van Paul Fredericq 
en Julius Vuylsteke, die een lagere afsluiting wensten (eventueel met 
traliewerk zodat het zicht niet belemmerd werd) kregen echter evenveel steun 
van voorzitter en algemene vergadering (buiten Hulin en De Pauw). Het 
voorstel werd bij stemming aanvaard door een grote meerderheid van leden, 
en werden later ook aangenomen door de gemeenteraad. 

Het nieuwe stuk met de vier voorziene traveeën was intussen bijgebouwd, 
volgens de aanwijzingen van de teruggevonden grondvesten en van een 
commissie met Armand Heins, Erneste Lacquet, Alfons Siffer en Ernest Van 
Hamme, door Auguste Van Assche en Charles Van Rysselberghe. De 
gelukkige verlenging van de Lakenhalle zorgde ervoor dat de Sint
Baafsplaats (met aan de andere zijden de Schouwburg en de kathedraal) 
meteen de indruk gaf van een mooi gesloten plein, terwijl het monument zelf 
niet verdrongen werd door het statige Belfort. 

Het Belfort zelf, symbool van de stedelijke macht, was rond de 
eeuwwisseling niet meteen de grote trots van de Arteveldestad. Integendeel, 
de argeloze voorbiJganger riskeerde mettertijd zelfs een exclusief 14e-eeuws 
brokstuk op zijn hoofd te krijgen en de gietijzeren toren uit 1851, Julius 
Vuylsteke's 'zotskap', begon nogal wankel te staan. Geen zinnig mens in Gent 
die er dan ook aan dacht het college tegen te spreken, toen zij in 1904 
voorstelde ook dit gebouw te restaureren en tegelijk de ijzeren toren af te 
breken. Zo ook de Maatschappij niet (zij had er eerder in 1902 al op 
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aangedrongen), die de plannen toejuichte en zich zelf dadelijk in de studie 
van belforten en hun torens stortte. Een monografie van Paul Bergmans, "Le 
Campanile du Beffroi de Gand. Etude d'iconographie rétrospective et 
comparée", voorgesteld aan de Maatschappij in januari 1905, vond bovendien 
zoveel weerklank, dat de burgemeester, die de bewuste algemene vergadering 
bijgewoond had, haar verzocht zelf een commissie samen te stellen die zich 
met de studie van een nieuwe spits en met de voorbereiding van de 
restauratie zou gaan bezighouden en daarbij artistiek, geschiedkundig en 
archeologisch advies zou verstrekken aan stadsarchitect Van Rysselberghe. 

De leiding van deze commissie werd toevertrouwd aan Napoleon De 
Pauw, bijgestaan door Louis Cloquet en Victor Vander Haeghen. Leden 
waren Paul Bergmans, Charles Van Rysselberghe, Etienne Mortier, Modeste 
De Noyette, Henri Geirnaert, Armand Heins en Erneste Lacquet21 . De 
Commissie voor Monumenten voegde daar in 1908 nog haar leden Joseph 
Casier, Maurice de Smet de Naeyer en Georges Hulin (eigenlijk ook leden 
van de Maatschappij) en de architecten Van Hamme en Van Vaerwijck aan 
toe. Het gezelschap beloofde de burgemeester alles in het werk te stellen 
opdat het Belfort haar glans en glorie terug zou krijgen: tegen de 
Wereldtentoonstelling van 1913 zou de draak opnieuw bovenop het Belfort 
moeten prijken. Goed voorbereid gaf de commissie ontwerper Charles Van 
Rysselberghe dadelijk een aantal strikt te volgen richtlijnen mee, die er in 
hoofdzaak op neerkwamen dat zijn plannen moesten overeenkomen met de 
originelen uit 1376 en niet met die van de latere reconstructies. Daarbij waren 
de architecturale problemen echter onverwacht groot en veelvuldig. Van 
Rysselberghe stelde de commissie tussen 1905 tot 1910 niet minder dan 25 
projecten voor, maar zonder enig succes. Toen de archieven uiteindelijk 
onthulden dat de middeleeuwers hun originele plannen opgegeven hadden 
toen ze aan de bouw van de spits begonnen (ze hadden uiteindelijk geopteerd 
voor een spits gelijkend op die van de andere Vlaamse steden zoals Ieper), 
moest noch de commissie noch haar architect zich langer storen aan de 
plannen die hun reeds zoveel zorgen hadden gebaard. Van Rysselberghe toog 
echter opnieuw nodeloos aan het werk: zijn jonge collega, Vatentin 
Vaerwijck, door de commissie aangesteld om de stadsarchitect te helpen bij 
het veldwerk, kwam zelf op de proppen met een geniaal voorstel dat dadelijk 
in de smaak viel van de commissie. Ze keurde het project goed op 10 februari 
1910 met quasi-eenparigheid van stemmen. Van Rysselberghe zelf en 
Armand Heins onthielden zich; Heinsomdat hij, zoals hij aan de algemene 
vergadering verklaarde, wou vermijden dat de keuze van de Commissie voor 
onenigheid zou zorgen tussen de twee leden-architecten. Erop wijzend dat 
"bien souvent ceux qui ont commis des erreurs, ont montré à d'autres la 

21 Emest Lacquet werd bij zijn overlijden in 1907 vervangen door Alfons Van 
Werveke. 

108 



véritable voie à suivre", trachtte ook voorzitter Van den Gheyn de pil 
enigszins te vergulden voor de onfortuinlijke architect. De Commission 
Royale des Monuments en het gemeentebestuur gaven respectievelijk op 11 
maart en 11 mei hun fiat, terwijl de werken zelf startten in september 1911. 
Vlak voor de Expo was alles af. Het Belfort, 'In weelde herboren', werd hét 
uithangbord van die Expo en het over en weer gooien met felicitaties hoorde 
daar dan ook bij22• Het monument werd trouwens ingehuldigd door koning 
Albert, die in die dagen wel eens meer in Gent moest vertoeven. 

Een ander project, waarbij de Maatschappij zich nog nauwer, en weer met 
succes, engageerde, was de kwestie van de binnenkoer van de kapel van de 
Achter-Sikkel, de Refuge van de abdij van Eename met haar pittoreske 
torentje, die, zoals Paul Fredericq op de bijzondere vergadering van 25 
oktober 1900 wist te melden, opnieuw aan het zicht onttrokken zou worden 
door een plomp gebouw dat als uitbreiding van het Conservatorium moest 
dienen. De Commissie voor Monumenten had eerder aarzelend geweigerd 
het project goed te keuren, maar het stadsbestuur zou zich daar naar eigen 
zeggen geenszins aan storen. De Commissie lanceerde toen het nederige 
verzoek om huize Goetghebuer, waarvan de afbraak toch al beslist was, 
onmiddellijk te slopen voordat met de constructie van de nieuwe gebouwen 
begonnen werd: op die manier zou het publiek tenminste kunnen zien welk 
juweeltje men haar verborgen wilde houden. En de snuggere professor 
Fredericq dacht dat dit zou volstaan om een beweging op de been te brengen 
ten gunste van een volledige vrijmaking van de binnenkoer van de Achter
Sikkel. Toen dit niets uithaalde, schakelde hij toch ook maar de Maatschappij 
in. Zij nam, na persoonlijk contact met het stadsbestuur en via een schrijven 
aan alle gemeenteraadsleden en de Gentse pers, de vraag van de Commissie 
van Monumenten ter harte, terwijl Alfons Van Werveke en Henri de Smet de 
Naeyer ondertussen de geschiedenis van het gebouw onderzochten. 

De houding van burgemeester Braun bleef echter onwrikbaar, zodat de 
Maatschappij eind 1900 nog maar eens met een Comité op de proppen 
kwam: het 'Comité de défense de !'Achter-Sikkel', dat er, onder het 
voorzitterschap van de enthousiaste ancien Victor Deneffe, op het laatste 
nippertje toch in slaagde het tij te keren door de vraag van de Commissie 
voor Monumenten te laten respecteren23. Daarmee was de Achter-Sikkel nog 

22 Op 23 april 1913 feliciteerde de Maatschappij V alentin Vaerwijck voor zijn 
sublieme restauratie van het Belfort (en voor de reconstructie van het pittoreske "Oud
Vlaanderen"-kwartier op de Expo-ruimte). Het stadsbestuur kreeg gelijkaardige lof 
toegezonden op 14 november 1913. Emile Braun van zijn kant prees de Maatschappij 
overigens meermaals de hemel in voor de toewijding gedurende "les années Belfort". 

23 Het comité was samengesteld uit Victor Deneffe (voorzitter); kanunnik Van 
den Gheyn (secretaris); Paul Fredericq, Armand Heins, Joseph Casier, Erneste 
Lacquet, Fernand Scribe, Alfons Siffer, Ferdinand Vander Haeghen, Arthur 
Verhaegen, Julius Vuylsteke (leden). 
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niet gered, maar de Maatschappij besloot nu even de komende gebeurtenissen 
af te wachten. Tot voorzitter Van den Gheyn in maart 1901 een brief ontving 
van de stedelijke administratie: het schepencollege consulteerde de 
Maatschappij betreffende haar beslissing het conservatorium uit te breiden! 
Op de buitengewone bijeenkomst van 21 maart 1901 werd de vraag over de 
wenselijkheid van het behoud van een ontblote Achter -Sikkel in de algemene 
vergadering geworpen, maar enkel door Joseph Casier, "craignant de faire 
l'effet d'un pavé dans une mare de canards, (ce quine veut pas dire que vous 
êtes les canards)", negatief becommentarieerd, zowel omwille van praktische 
als van esthetische overwegingen. Een stemming waarbij enkel Joseph Casier 
en Erneste Lacquet zich onthielden, belichtte echter nogmaals de 
eensgezindheid van de andere aanwezigen die besloten hun advies kond te 
maken in een onderhoud met het schepencollege en door het sturen van de 
brief, opgesteld door Emeste Dubois, aan alle gemeenteraadsleden. 

En uiteindelijk draaide dit uit op een volledig succes, want het 
gemeentebestuur nam het advies van de Maatschappij ter harte. Nadat de 
binnenplaats van de Achtersikkel werd vrijgemaakt volgde bovendien een 
intelligente restauratie van Ernest Van Hamme, geprezen door de hele 
Maatschappij. 

Deze richtte haar aandacht ook enkele keren op de Sint-Baafskathedraal, 
maar telkens bleken andere beschermengelen hen een stap voor geweest te 
zijn in 'oudheidkundigen ijver'. Toen in juni 1901, op verzoek van Louis Van 
Biesbroeck, bij de Commission Royale des Monuments en de kerkfabriek 
van Sint-Baafs gepleit werd voor het behoud van de eigenaardige omheining 
van het koor van de kathedraal, bleek deze laatste immers helemaal niet van 
plan om de commissie te volgen in haar afbraakneigingen. En toen de 
Commission Royale een tweede keer werd aangesproken, nu over het lot van 
een 16e-eeuwse muurschildering, in 1906 ontdekt bij de restauratiewerken 
aan de zuidelijke gevel van de kathedraal, waren de bekommernissen van 
Albert Dutry, Armand Heinsen Henri Pirenne alweer even goed bedoeld als 
laattijdig. Ernest Coppieters-Stochove had de muurschilderingen al 
vastgelegd in tekeningen en foto's, Etienne Mortier had ze daarna laten 
afschermen, en Victor Vander Haeghen had voor de Commissie van 
Monumenten de belofte afgedwongen dat de zaak in orde kwam. 

Het Steen van Gheeraert de Duivel van Ghent (een nogal onhandelbaar 
persoon uit de 13e eeuw)- in de periode 1898-1908 door onze vriend Arthur 
Verhaegen aan een nog diepgaandere restauratie en een aanzienlijke 
uitbreiding onderworpen - werd enkel het voorwerp van een klein 
meningsverschil op de algemene vergaderingen van 21 oktober en 16 
december 1908. Vreemd genoeg ging het niet over de herbouwde delen zoals 
de vestingstoren of de westgevel maar over de strikt gerestaureerde kant aan 
de Reep. Met name Armand Heins, zich baserend op een stadsplan van Lucas 
de Heere uit 1565-1570, oordeelde dat daarbij verkeerdelijk elf vensters 
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zouden gelaten zijn, die pas door de broeders Hiëronymieten geplaatst 
werden toen deze de bovenste verdieping omvormden tot kapel 
(oorspronkelijk zouden er maar vier of vijf vensters geweest zijn). Verhaegen 
verdedigde echter zijn werkstuk op meer dan afdoende wijze en Armand 
Heins moest uiteindelijk twee zaken toegeven: de historische juistheid van 
Verhaegens uiteenzetting en het feit dat het al heel wat minder donker was in 
het Geerard Duivelsteen. 

Het Groot Vleeshuis dat dateerde uit het begin van de 15e eeuw en er vijf 
eeuwen dienst had opzitten, bleek bij de grote restauratiegolf bijna vergeten 
te zijn, ware het niet dat André Vander Mensbrugghe de Maatschappij daar in 
maart 1911 attent op maakte. Op haar beurt fluisterde de Maatschappij de 
Commissie voor Monumenten de wens in het Vleeshuis gerestaureerd te zien, 
nog voor de opening van de Wereldtentoonstelling. Dat de komende Expo de 
Gentenaars vleugels gaf, toont de spoed waarmee men ook hieraan begon. In 
maart 1912 waren de plannen reeds klaar en kon de restauratie beginnen. Dat 
ook de 16e-eeuwse 'Penshuizekens' aan de kant van de Groentenmarkt in het 
project betrokken waren, was dan weer nfet naar de zin van Vander 
Mensbrugghe die, op de algemene vergadering van 20 maart 1912, de 
aanwezige leden van de Commissie voor Monumenten om uitleg vroeg. Maar 
noch de Commissie, noch de Maatschappij (V ander Mensbrugghe herinnerde 
hen aan de vrijmaking van het Gravensteen en de Sint-Niklaaskerk) waren 
geneigd veel aandacht te schenken aan zijn opmerkingen: de schilderachtige 
penshuizekens, "die zoveelleven en plaatselijk kleur aan de markt gaven", 
zouden hersteld worden24. 

De activiteit buiten de Kuip was beperkter, maar in enkele gevallen niet 
onbelangrijk. Zo ging Victor Vander Haeghen met de spreekwoordelijke 
'moed der wanhoop' door met zijn plannen ter vrijmaking van de omgeving 
van de Sint-Pieterskerk en -abdij, maar ondanks vroegere intenties en het feit 
dat een ontbloting niet eens zoveel diende te kosten, wilde er maar geen schot 
in de onderhandelingen komen. De voorbereidingen voor de Expo deden de 
plannen opnieuw voor de dag komen, doch pas in 1914 besloot de 
Maatschappij er serieus werk van te maken. De pleidooien van Victor Vander 
Haeghen, Pierre Verhaegen, Jean L.M. Eggen en vooral voorzitter Van den 
Gheyn mochten echter opnieuw weinig baten. De rapporten van Louis 
Cloquet, Modeste De Noyette en een project van Valentin Vaerwyck 

24 Alfons Van Werveke bestudeerde in 1911-1912 voor de Maatschappij de 
Groentenmarkt, het Vleeshuis, het Galgenhuis, de kaak of Pellerijn en de 
Penshuizekens, plus de eventuele restauratie van die site. In afwachting vroeg hij in 
december 1911 al de verplaatsing van de herberg "het Galgenhuis" om de kaak of 
schandbank bloot te leggen. De inspanningen van de Commissie voor Monumenten 
en Maurice en Henri de Smet de Naeyer, gaven de plaats uiteindelijk haar typisch 
karakter terug. 
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evenmin. Henry de Smet de Naeyer, die met de verantwoordelijke minister 
zou onderhandelen, overleed enkele weken na zijn belofte en de oorlog 
verhinderde ook in dit dossier definitief elke gunstige afwikkeling. 

Ook de stappen ondernomen om de muurschilderingen van Van 
Reysschoot in de abdij te redden, draaiden op niets uit. Wel zorgden ze voor 
een interessante ontwikkeling, want, nadat Jean L.M. Eggen de 
verwaarlozing van de frescos gesignaleerd had en kanunnik Van den Gheyn 
beloofde de zaak aan te kaarten bij de voorzitters van de Commission 
Provinciale des Monuments (hij was zelf secretaris van die commissie) en de 
Commission Royale des Monuments (bij wie hij naar eigen zeggen al te veel 
voor een gesloten deur gestaan had), kwam er prompt een antwoord van 
Charles Lagasse de Locht, waarin deze zich verontschuldigde voor het 
eventuele onbegrip uit het verleden. De dramatische ontwikkelingen van 
1914 verhinderden echter weer een goede afloop. 

In 1908 toonde Henri Pirenne dan weer zijn ongenoegen over de 
afbraakplannen van de kazerne die in het midden van het Citadelpark stond. 
Een studie van Emile Varenbergh had daar in 1900 al de aandacht op 
getrokken en op voorstel van Victor Vander Haeghen had de Maatschappij 
toen de wens geuit dat tenminste de monumentale poort van het oude fort, die 
met haar opschrift "Anno XI post proeliurn ad Waterloo extructa", herinnerde 
aan die veldslag, bewaard zou blijven. De kazerne zelf zou echter 
verdwijnen: het door de Gentenaars zo geliefde park was immers aan 
uitbreiding toe en de moderne argumenten van de hoogleraar (hij stelde met 
onrust vast dat de gebouwen daterend uit de tijd van ontdekkingen en 
ontluikend industrialisme, met een schrikbarend tempo aan het verdwijnen 
waren) wogen uiteindelijk niet op tegen de stedelijke zucht naar ruisend 
struikgewas en banale gazons25 . Voor- en tegenstanders lieten zich nog wel 
horen binnen de algemene vergaderingen van 1908, maar de Maatschappij 
oordeelde een interventie buiten haar bevoegdheid. De Commissie voor 
Monumenten, die eenzelfde wens geformuleerd had, moest de zaak maar 
opknappen. De geruchten, in 1911, dat ook de poort van de citadel gesloopt 
zou worden, bleken na protest van voorzitter Van den Gheyn, volgens 
woordvoerder Joseph Casier van de Commissie, geheel uit de lucht gegrepen. 

Naar een gezamenlijk voorstel en project van Armand Heins en Henri 
Pirenne formuleerde de Maatschappij bij de autoriteiten tenslotte ook de 
wens de basis van de torens van het 15e-eeuwse Rabot vrij te maken26. Maar 

25 "Si nous n'y prenons garde, nous placerons les générations futures dans cette 
situation paradoxale qu'elles posséderont encore des chäteaux forts du Xllle siècle, 
maïs qu'elles ne pourront plus se faire l'idée concrète d'une citadelle à la Vauban ou 
d'une gare decheminde fer de la première moitié du XIXe siècle", voegde Pirenne 
eraan toe. 

26 Dit idee was niet nieuw. Prosper Claeys had het eerder al voorgesteld in een 
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de gracht aan het Rabot was zowat de enige die geherwaardeerd werd. Tegen 
het verdwijnen van nog meer Gentse grachten kon de Maatschappij immers 
opnieuw weinig inbrengen. Voorzitter Van den Gheyn en zijn confraters 
Heins, De Pauw, Hulin en Dutry mochten het nu weer proberen te 
verhinderen, om hygiënische redenen moesten ook de grachten in de wijken 
Meerhem en Rooigem overwelfd worden. Victor Vander Haeghen had 
trouwens zijn twijfels bij de aangevoerde redenen: was de vochtigheidsgraad 
in de Universiteitsbibliotheek immers niet dramatisch gestegen na de 
overkoepeling van de Ottogracht en was vooral daarom, in 1902 een 
overbrenging niet noodzakelijk geworden?27 

Met al het gekrakeel rond de transformaties van de stad buiten de Kuip 
zou men bijna vergeten dat de Maatschappij zich nog met andere zaken 
bezighield. De jaarlijkse openbare vergaderingen bijvoorbeeld bleven als 
vanouds doorgaan, meestal in het stadhuis, soms in het eigen lokaal, en een 
keer, in 1911, in het gloednieuwe Postgebouw op de Koornmarkt. Deze 
bijeenkomsten ging steeds een belangrijkere activiteit vooraf, narnelijk het 
jaarlijkse banket. 

Deze vergaderingen waren voor de voorzitter ook telkens een ideaal 
moment om enkele ballonnetjes op te laten. Zo in 1911 toen hij, na een 
beleefde opsomming van alle verwezenlijkingen van het stadsbestuur, 
terloops meegaf dat een stad die zich "la ville des monuments" pleegde te 
noemen toch een waardiger archeologisch museum verdiende: "La solidarité 
artistique sç_ traduit actuellement chez nous Gantois, par la fondation très 
opportune de nombreuses sociétés d"'Amis". 11 y a les Amis du Musée des 
Beaux-Arts, il y a les Amis de la Bibliothèque, il y a les amis des Arts 
décoratifs, il y a les Amis de la Médaille. Hélas! il n'y a que notre pauvre 
Musée d'archéologie, qui n'a passes Amis". Met de stichting van de 'Amis du 
Musée d'Archéologie' wou hij meteen mensen verenigen die hun invloed 
zouden aanwenden, opdat Gent een museum zou krijgen waardig aan haar 
rijke patrimonium. Het Archeologisch Museum zou inderdaad de Lange 
Steenstraat verlaten: nog in dezelfde vergadering verklaarde schepen De 
Weert dat het college achter zulke plannen stond en reeds in onderhandeling 
was met de 'Comrnission des Hospices Civils' voor de overbrenging naar de 
veel ruimere oude abdij van de Byloke. 

De Maatschappij liet haar invloed ook buiten de stad Gent gelden. Op 

van zijn bijdragen voor de lnventaire Archéologique. 
27 De plannen voor de inplanting van een centrale bibliotheek in het oude 

jezuïetencomplex in de Voldersstraat (rond 1826 bouwde men de Aula op de 
fundamenten van de jezuïetenkerk) werden echter nooit gerealiseerd. Op voorstel van 
Georges Hulin en Fernand Scribe had de Maatschappij op 8 mei 1901 een brief 
gestuurd naar het stads- en provinciebestuur met de vraag het karakter van het 
gebouw te bewaren bij een eventuele overbrenging, doch men kon de Maatschappij 
dadelijk geruststellen: de bibliotheek bleef voorlopig aan de Baudeloo. 
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vraag van een alom aanwezige Armand Heins, overtuigde ze burgemeester 
Paul Raepsaet van Oudenaarde om de Vierschaar van Mooregem, een 
bedreigde feodale justitiebank, te redden. Armand Heins, schepen Maurice 
De Weert en voorzitter Vanden Gheyn ageerden ook nog tegen de geplande 
uitbreiding van de kerken van Nieuwenhove en Afsnee, en voor het behoud 
van enkele muurschilderingen in de Q.L.Vrouwkerk van Dendermonde en de 
Sint-Martinuskerk in Aalst. 

Een realisatie die de Maatschappij volledig op eigen naam kon schrijven 
was de plaatsing van een herdenkingsmonument bij de ruïnes van de Sint
Baafsabdij, ter ere van de Gentse schepen-archeoloog August Van Lokeren, 
die destijds alles in het werk gesteld had om de bouwvallen te redden en te 
beschermen. 

De naam 'Van Lokeren' was een eerste keer gevallen bij de publikatie, in 
1894, van Heins' boek 'A Gand', en vervolgens bij het grotendeels mislukte 
gedenksteenproject uit datzelfde jaar. In mei 1900 werd het opnieuw 
opgevist, weerom door een volhardende Armand Heins, die met zijn plan de 
pioniers van de Gentse archeologische beweging (hij dacht ook aan Hermann 
Van Duyse) wilde huldigen. 

Toen in januari 1901 alle voorbereidingen waren getroffen en het project 
van Armand Heins ter goedkeuring werd voorgelegd aan het stadsbestuur, 
liep het echter weer spaak: ondanks enkele vlijmscherpe herinneringen aan 
het adres van de burgemeester (voorzitter Van den Gheyn nam op de 
openbare vergaderingen soms geen blad voor de mond), belandde het project 
in een of andere papiermand in het stadhuis. Drie jaar later nam de 
Maatschappij tenslotte zelf het heft in handen. Om de zaak alsnog tot een 
goed einde te brengen lanceerde het bestuur, op voorstel van haar voorzitter, 
vanaf 30 juli 1905 een oproep voor een inzameling, waarbij de vrijgevigheid 
van de eigen leden, van de 'Société royale pour l'encouragement des Beaux
Arts à Gand' en van diezelfde weifelende politici, tenslotte zo groot bleek dat 
elke bijkomende steun van de stad overbodig geworden was. Beeldhouwer 
Aloïs De Beule kon eindelijk aan het werk gezet worden. 

De plechtige onthulling van het monument op 19 oktober van 1905 kon 
rekenen op ruime belangstelling en uiteraard de aanwezigheid van de familie 
Van Lokeren, de leden van de Maatschappij en het gros der Gentse politici. 
Dergelijke toeloop moesten voorzitter Vanden Gheyn, ondervoorzitter Victor 
Vander Haeghen en schepen Karel Boddaert van Schone Kunsten, wel 
inspireren tot fleurige redevoeringen, waarin de lof van Auguste Van 
Lokeren, de helden van de dag, Armand Heins en Paul Bergmans, de 
organisatoren van het hele gebeuren, en de eigen Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde, bezongen werd. Onze voorzitter mocht het 
zelfs nog een tweede keer doen: in restaurant Bouard, na het dessert wel te 
verstaan, bedankte hij allen "pour la preuve nouvelle que vous donnez à tous 
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Afb. 4 : August van Lokeren - Bas-relief door A. De Beule 
Bulletin, (1905) 224. 
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de l'heureuse vitalité de notre chère société". Aan de eigen lof moet 
inderdaad niet noodzakelijk een geurtje zitten. 

Na het diner, dat de Maatschappij de familie Van Lokeren en de 
voornaamste sponsors aanbood, begaf het gezelschap zich nog naar de 
bibliotheek van de stad en de Universiteit, om er de tentoonstelling rond Van 
Lokerens leven en werk, ineengestoken door hoofdbibliothecaris Ferdinand 
Vander Haeghen en hulpbibliothecaris Paul Bergmans, te openen. 

Het oude project van de sectie Geschiedenis kwam trouwens geregeld 
weer aan de oppervlakte. In de Maatschappij haalde Armand Heins het in 
1900 uit de kast voor de huldiging van Hermann Van Duyse en August Van 
Lokeren, en Paul Bergmans voor de herdenking van schilder Gaspard de 
Craeyer. Alfons Van Werveke, diepte het op toen hij eveneens in 1900, met 
Victor Vander Haeghen en Julius Vuylsteke, een commissie opstartte om de 
opschriften op de hoeken der straten te herzien en te vervolledigen met enige 
historische informatie (vreemdelingen schenen trouwens dagelijks de spot te 
drijven met de ongerijmde vertaling van de Gentse straatnamen). Armand 
Heins sprak opnieuw, toen hij in 1904, naar een idee van 'La Flandre 
Libérale', wou doen herinneren aan enkele intussen verdwenen monumenten 
en stadsgezichten, zoals bijvoorbeeld de overkoepelde HoutleL En Henri 
Pirenne vervoegde tenslotte deze pleitbezorgers, toen hij in 1906 aandrong op 
het plaatsen van een gedenkplaat op het huis in de Veldstraat, waar het 
Verdrag van Gent gesloten werd, dat in 1814 een einde maakte aan de oorlog 
tussen Engeland en de Verenigde Staten28 . Binnen de Maatschappij begon 
men daarop telkens met een verschrikkelijk enthousiasme aan de uitwerking 
van de plannen, maar even zoveel keer was het enthousiasme geen lang leven 
beschoren. Ofwel werden de plannen voortdurend gewijzigd of door een of 
andere subcommissie op de lange baan geschoven, ofwel stootte men op een 
neen van de autoriteiten, die het al te druk hadden met de inhuldiging van 
andere gedenktekens. De eerste bespreking binnen de Maatschappij in 1894, 
had immers het initiatief doen ontwaken van een onnoemelijk aantal 
comiteetjes die overal in de stad hetzelfde doel nastreefden (en monumenten 
oprichtten voor ondermeer Lieven Bauwens, Jan-Frans Willems en Karel 
Ledeganck). 

Zelf sloot de Maatschappij zich aan bij Joseph Casiers initiatief voor de 
oprichting van een monument voor de gebroeders Van Eyck. Deze had 
hiertoe met enkele van zijn vrienden, waaronder Paul Bergmans, Georges 
Hulin, Joseph De Smet-Duhayon en kanunnik Van den Gheyn, een Van 
Eyck-comité in het leven geroepen. Onder auspiciën van de Gravin van 

28 Naar eigen weten werd de Vrede van Gent ondertekend in de vroegere 
woonplaats van Lieven Bauwens, heden de psychiatrische instelling Sint-Jan de Deo, 
in de Meerhemwijk Een gedenkplaat herinnert er trouwens aan deze bijzondere, doch 
weinig bekende gebeurtenis. 
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Vlaanderen en minister Beemaert zou het de nodige fondsen verzamelen uit 
bijdragen van allerlei binnen- en buitenlandse culturele verenigingen. 

Vanzelfsprekend werd ook de Maatschappij aangesproken en voor een 
dergelijke manifestatie (in regel ging ze niet in op dergelijke vragen) wou ze 
wel een uitzondering maken: het bestuur schonk 300 fr. en liet ook haar leden 
de kans in te schrijven, "même pour des sommes supérieures", voegde Van 
den Gheyn eraan toe. Het monument zelf, een creatie van de jonge 
beeldhouwer Geo Verbanek naar een tekening van V alentin Vaerwijck, kreeg 
haar plaats in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal, op het plein dat het 
vroegere kerkhof vervangen had. 

Op 9 augustus 1913 werd het, ter gelegenheid van het congres van de 
Maatschappij, ingehuldigd, met als opmerkelijkste aanwezige koning Albert 
en enkele andere prominenten (onder wie gouverneur de Kerchove 
d'Exaerde, burgemeester Braun, bisschop Stillemans, graaf Paul Durrieu van 
het Institut de France en professor Prou van de Ecole des Chartes, Camille 
Saint-Saëns en Emile Claus). De nogal banale redevoeringen van 
ceremoniemeester Joseph Casier en schepen Maurice De Weert schenen de 
koning trouwens danig te vervelen: hij scheen meer geïnteresseerd in een 
babbeltje met Saint-Saëns29. 

De plechtige zitting van 10 augustus, ingericht in het conservatorium, en 
volgens Karel Van De W oestijne al even slaapverwekkend als de inhuldiging 
van het monument (een elite "die hun middagdutje komen doen"), moest het 
internationale karakter van de manifestatie benadrukken. Tweehonderd 
aanwezigen en één ongeduldige voorzitter-kanunnik luisterden er 
achtereenvolgens naar de redevoeringen van de Duitser Swarzenski, de 
Engelsman Broekweil (medewerker van de Van Eyck-kenner James Weale) 
en Paul Bergmans, die een telegram voorlas van de Russische groothertogin 
Maria Pavlovna, voorzitster van de Keizerlijke Academie van Sint
Petersburg. Allen benadrukten zij de eerbied van hun natie voor de Vlaamse 
kunst en het belang van de Van Eycks. In tegenstelling tot de Franse 
professor en van Eyck -specialist Paul Durrieu die zonder de minste schroom 
de zogenaamde 'Franse rechten' op de medehuldiging van de Van Eycks in de 
verf kwam zetten en er met typerende flair een ode bracht aan La France. Met 
de toespraak van Pol De Mont mocht de manifestatie dan toch nog een 
Vlaamse noot krijgen, want hij had het over het specifiek Vlaamse karakter 
van de Van Eycks. "Nochtans heeft de ongeduldig strenge voorzitter hem tot 
de orde moeten terugroepen, en heeft de heer Verlant, directeur-général des 
beaux-arts, bedenkelijk en verwijtend op zijn horloge moeten kijken". Pol de 
Mont had vijf minuten langer gesproken dan het mocht. Als voorzitter van de 

29 De koning nam vanop het balkon van de Lakenhalle ook de ommegang van 
de Sint-Michielsgilde, waar de Maatschappij zoals gezegd ook haar aandeel in had, in 
ogenschouw. 
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Afb. 5: Onthulling van het monument van de gebroeders Van Eyck in 1913 
Gent, Stedelijke Commissie voor Monumenten en Sites 

Gepubliceerd in het Bulletin, 22 (1914 ). 
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Cercle artistique et littéraire mocht Joseph De Smet deze Van Eyck-feesten, 
waarover Karel Van De Woestijne behoorlijk teleurgesteld was, afsluiten. 

Eerder, in 1905-1907, steunde de Maatschappij ook Louis Maeterlincks 
project voor het organiseren van een expositie rond de broers Van Eyck, een 
idee dat veld won na de geslaagde tentoonstellingen rond de Primitieven te 
Brugge (1902) en Parijs (1904). Het kroonstuk van de Gentse tentoonstelling 
zou de hereniging van het Lam Gods moeten worden, iets wat eerder 
vruchteloos beproefd was door Joseph de Smet (toen hij eerder in 1898 al in 
een commissie zat belast met de uitwerking van een monument ter ere van 
Hubert Van Eyck) en door de Bruggelingen in 1902. Conservator 
Maeterlinck en kanunnik Van den Gheyn probeerden de ontbrekende stukken 
uit Brussel en Berlijn naar Gent te halen. De Maatschappij, die zo'n expositie 
maar wat graag liet samenvallen met haar congres van 1907, droeg eveneens 
haar bescheiden steentje bij door een actieve propaganda te voeren voor het 
project. Zo contacteerde ze ondermeer de conservator van het Berlijnse 
museum, dat 6luiken in zijn bezit had, en werd even zelfs gedacht de Kaiser 
aan te schrijven, maar tevergeefs. 

B. De Archeologische Congressen en uitstappen 

Het Gentse Congres van 1907 was het tweede in de geschiedenis van de 
Maatschappij en het eerste dat voorzitter Van den Gheyn onder zijn hoede 
nam. Het werd hem trouwens opgedrongen door de 'Federatie' die na de 
eeuwwisseling in een complete impasse was geraakt. In 1905 was er geen 
congres en in 1906, toen de kring van Bergen voor de organisatie instond, 
liep het weer mis. In maart 1906 probeerde men de Maatschappij nog met het 
congres op te zadelen, maar de Gentenaars hadden toen bedankt voor de eer 
en het vertrouwen: er restte hun niet genoeg tijd om het behoorlijk aan te 
pakken en bovendien was er nog geen enkele zekerheid omtrent de Van 
Eyck-tentoonstelling. Voor 1907 kon de Maatschappij echter moeilijk 
weigeren: de voorzitter beloofde de 'Federatie' bovendien een eclatant 
succes ... 

Het congres werd minutieus voorbereid door het organiserend comité, 
onder leiding van kanunnik Van den Gheyn en Henri Pirenne en secretaris 
Paul Bergmans, en verder onderverdeeld in de gebruikelijke drie secties, 
aangevuld met een feestcomité, met Maurice de Smet de Naeyer aan het 
hoofd30, en een 'Comité de logement', voorgezeten door Henry de Smet de 

30 Het organiserend comité bestond uit: kanunnik Van den Gheyn en Henri 
Pirenne, voorzitters; Victor Vander Haeghen en Georges Hulin, ondervoorzitters; 
Paul Bergmans en Alphonse Roersch, secretarissen; Robert Schoorman, 
schatbewaarder; Ernest Coppieters-Stochove, Alphonse Diegerick; Albert Dutry, 
Armand Heins, en Alfons Van Werveke, leden. Maurice de Smet de Naeyer werd 
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Naeyer. De eerste voorbereidingen startten al in juni 1906. 
In augustus 1907 kwamen 1512 deelnemers, een nooit geziene opkomst 

voor een dergelijke manifestatie, vanuit binnen- en buitenland naar Gent 
afgezakt. Zowat alle varianten van het genus oudheidkundigen waren er 
vertegenwoordigd en zoals Alfons Van Werveke tot zijn eigen schade moest 
ondervinden "ook een aantal personen, die door hun zonderlinge 
eigenschappen, door hun vreemde grillen, terstond de algemeene aandacht op 
zich vestigen ... Daar hebt ge bijvoorbeeld de genealo gisten. Wee u als zulk 
een monomaan op u beslag legt: hij laat u niet los, vooraleer hij heeft verteld 
wie zijn vader was en zijn grootvader en zijn overgrootvader, en de 
grootvader van zijn grootvader en al zijn voorouders tot twintig geslachten 
her ... Op dit congres deelde zulk een type een vlugschrift uit, dat aanving 
met de Pharaos, koningen van Egypte". In elk geval, het grote aantal 
inschrijvingen liet de Maatschappij toe een zeer breed, gevarieerd en vooral 
gevuld programma voor te stellen. 

Van de nevenactiviteiten van dit archeologisch congres bleven de 
schitterende getuigenissen van Karel Van De Woestijne, gepubliceerd in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, bewaard. De Latemnaar herinnerde zich 
ondermeer het banket en het nachtelijke bal, aangeboden door de Société 
royale d'agriculture et de botanique in de verlichte tuinen van het Casino; de 
evocatie met Bengaals vuur van de brand die rond 1400 de hoofdtoren van 
het Gravensteen vernielde; en de uitstap naar Leeuwergem waar het Théatre 
français de congresgangers vergastte op een komedie van Marivaux (Par 
Permission - Les Jeux de l'Amour et du Hazard) en op ballerina's van de 
Munt die het park ronddartelden op de tonen van Glucks 'Armida'. Echt 
lyrisch werd Van De Woestijne pas in zijn relaas over de uitstap naar het 
Zeeuws-Vlaamse Aardenburg (waar "de heren de winkels pionderden van 
Hollandsche sigaren"). Erg onder de indruk van zowel de ijver van "die gulle 
goede heer Van den Gheyn" als van de vriendelijke gemoedelijkheid onder 
de congresgangers, smaakte de picknick hem nog heerlijker: "Men vergeet 
haast dat men onder Europeesche beroemdheden zit, en, krijgt bijna lust ze 
met kersepitten te beschieten. Ik verwed er zelfs mijn hoofd niet op, dat 
enkele dames het niet waagden ... ". Iedereen beaamde trouwens dat alleen al 
de festiviteiten van het congres een overweldigend succes maakten. 

De bestaansreden van het congres was echter van een hogere orde: haar 
doel was het promoten van de wetenschappelijke studie door het voorstellen 
van bijdragen en door discussies in de vergaderingen van de secties. Hiervoor 
werd op het Gentse congres een nieuwigheid geïntroduceerd, namelijk de 
publikatie en distributie van de rapporten en bijdragen drie maand voor de 

bijgestaan door Charles Boddaert en Alfons Siffer, ondervoorzitters; Albert Dutry, 
secretaris; en enkele leden. Voorzitters van de secties waren Adolf De Ceuleneer 
(Prehistorie), Napoleon De Pauw (Geschiedenis) en Louis Cloquet (Archeologie). 
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aanvang van het congres. Deze maatregel liet vooral een grondigere en 
vruchtbaardere discussie toe op het congres. 

Zo stelde het Victor Fris en Leonard Willems in staat een bijdrage van 
ene Depoin, secretaris van de 'Société historique du Vexin', in de sectie 
Geschiedenis met de grond gelijk te maken. Naast puur wetenschappelijke 
discussies behandelde deze sectie ook een aantal praktische vragen, zoals de 
inventarisering van kleine archieven, waarover we het eerder hadden. Met de 
verslagen van Henri Pirenne, Victor Vander Haeghen en kanunnik Van den 
Gheyn enerzijds, en van Van der Linden anderzijds, viel er ook vooruitgang 
te verwachten in de studie van paleografie en cartografie. En vanuit Luikse 
hoek kwam tenslotte de vraag wanneer de Vlamingen zouden starten met het 
opstellen van een toponymisch woordenboek van hun gemeenten31 . 

Ook de activiteiten van de sectie Prehistorie, waarover Victor Willem 
rapporteerde, waren veelzijdig. Meest in het oog springend was de 
geanimeerde discussie over het tijdstip waarop onze streken kennis maakten 
met het ijzer. Daarover bestond enige onenigheid tussen de Zweedse vorser 
Montelius en de Belgische archeologen. 

De sectie Archeologie hield zich voomarnelijk bezig met vraagstukken 
over schilder- en bouwkunst. Louis Cloquet bepleitte er de ontwikkeling van 
een systeem van 'archeologische fiches' zoals dat reeds door de Maatschappij 
van Gent was uitgewerkt in haar Inventaire Archéologique. Het gebruik van 
die ene formule zou op de archeologische congressen moeten gepromoot 
worden, zodat de notities later verzameld konden worden in één enkel 
corpus. De sectie keurde het principe van een veralgemening en integratie 
welwillend goed. 

Succesvol was ook de retrospectieve en vergelijkende tentoonstelling 
over de private woningbouw in België, ingericht door een comité onder 
leiding van Louis Cloquet en de leden Joseph Casier en Joseph De Waele 
(ondervoorzitter), Armand Heins (secretaris), Valentin Vaerwyck 
(toegevoegd secretaris) en Emeste Lacquet (schatbewaarder) en met de 
medewerking van leden uit de verschillende aangesloten kringen. De 
tentoonstelling had plaats in het nieuwe postgebouw (moeten we er nog aan 
herinneren ... een ontwerp van diezelfde Cloquet). Blijvend resultaat van 
deze expositie was de publikatie in 1906 van Les Maisons anciennes en 
Belgique van Louis Cloquet. Het Congres kreeg trouwens al van in het begin 
een sterk architecturale inslag. Op 2 augustus opende voorzitter Van den 
Gheyn de zittingen met een toespraak over de redenen waarom Gent dan wel 
de stad der monumenten mocht heten, waarna de Brusselse oud-burgemeester 

31 Sinds 1884 probeerde Godefroid Kurth de opstelling van een toponymisch 
woordenboek van de Belgische gemeenten in gang te zetten, maar lange tijd stond hij 
in de woestijn te preken, tot in 1907 de 'Société liégoise de littérature wallonne' de 
publicatie van een toponymisch glossarium van de Waalse gemeenten aanvatte. 
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Charles Buis de grote zaal van het conservatorium onderhield over de 
puntgevels die zijn stad rijk was. Hij stelde ook een methodisch plan voor de 
studie van de Belgische woningbouw voor. En Armand Heins pakte uit met 
een studie over Steenen en Hoven. Hij mocht ook weer als gids opdraven 
toen de Gentse monumenten met een bezoekje vereerd werden. 

Een bijzondere vermelding kwam opnieuw Paul Bergmans toe. Hij werd 
voor zijn inspanningen voor het congres op 23 oktober 1907 letterlijk in de 
bloemetjes gezet door het bestuur en bedacht met een speciaal aandenken. 

Het Congres van 1913 viel samen met de grote Wereldtentoonstelling 
ingericht door de stad Gent. Teneinde ook een contingent oudheidkundigen 
naar de Expo te lokken, had de organisatie van de Expo hier in augustus 1911 
al op aangedrongen. Kanunnik Van den Gheyn had echter redenen om te 
weigeren (het was immers de beurt aan de collega's van Doornik). Nadat 
Joseph Casier serieus op zijn gevoelens had gewerkt (onder het motto dat 
samenwerking de artistieke en wetenschappelijke manifestaties 'un éclat' 
zouden geven "qui fasse rayonoer au loin Ie nom de notre cité"), zwichtte de 
voorzitter uiteindelijk toch en stelde hij de kandidatuur van de Maatschappij 
bij de Federatie voor. 

Als directeur van het Uitvoerend Comité van de Expo kon Joseph Casier 
de Maatschappij ook ruime hulp aanbieden voor de festiviteiten rond het 
congres. Op de openbare vergadering van 19 februari 1911 had hij de 
Maatschappij trouwens al de primeur van een deel van zijn programma 
gegeven: een veelzijdige expositie rond oude kunst, onder de titel "La liturgie 
et les mystères dans l'art en Flandre". De organisatie van allerlei 
feestelijkheden, die zouden ingepast worden in het Archeologisch Congres 
volgden al snel. Zo zou dit congres alle liefhebbers der Schone Kunsten ook 
de gelegenheid geven hun eer te betuigen aan de auteurs van, jawel, "eet 
immortel chef d'oeuvre, notre Adoration de l'Agneau Mystique". De taferelen 
van de polyptiek zouden levend opgevoerd worden zoals dat, volgens een 
studie van Paul Bergmans, in 1458 gebeurd was bij de blijde intrede van de 
Hertog van Bourgondië; de grafsteen van Hubert Van Eyck, overgebracht 
naar het 'Musée Lapidaire', zou een copie krijgen in de Sint-Baafskathedraal; 
en als klap op de vuurpijl zou het project voor een monument voor de Van 
Eycks gerealiseerd moeten kunnen worden (zie hoger). Bovendien stelde het 
Uitvoerend Comité van de Wereldtentoonstelling een aantal lokalen ter 
beschikking, binnen de Exporuimte en was de inkom van de Tentoonstelling 
geheel gratis voor de congresgangers. 

Voor de organisatie van de expositie 'Oude Kunst in Vlaanderen' 
tekenden voorzitter Joseph Casier en algemeen secretaris Paul Bergmans. 
Onder hun wakkere leiding was een schare van oudheidkenners, meestal 
leden van de Maatschappij, al snel bezig met het verzamelen, rangschikken, 
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Afb. 6 : Joseph Casier en Paul Bergmans in een zaal van de tentoonstelling 
Oude Kunst in Vlaanderen 

Stadsarchief Gent, Reeks Pieters 111. 
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en inrichten van alles wat ooit tot Vlaandereos verheerlijking had 
bijgedragen32. 

Voor de wetenschappelijke tak van het congres verkoos het bestuur echter 
haar eigen zelfstandigheid te behouden. Het comité, dat eigenlijk nauwelijks 
verschilde van dat van 1907, startte eveneens in 1911 haar werkzaamheden. 
Henri Pirenne ging opnieuw in op Van den Gheyns vraag om het 
voorzitterschap met hem te delen. Zij werden bijgestaan door de 
ondervoorzitters Georges Hulin, Victor Vander Haeghen, Paul Bergmans (die 
men omwille van zijn verdiensten in 1907 een meer in het oog springende 
post wou geven) en Joseph Casier (wellicht omwille zijn functie in het 
Organiserend Comité van de Expo); de secretarissen Victor Fris en Joseph 
Nève; penningmeester Robert Schoorman; en de leden Georges Brunin, 
Emeste Coppieters-Stochove, Armand Heins en Alfons Van Werveke. 

Niettemin had voorzitter Van den Gheyn geen al te hoge verwachtingen. 
Het feit dat meer dan 100 leden twee maand voor de opening nog niet 
geantwoord hadden op de uitnodiging, baarde het bestuur emstig zorgen. 
Ook vreesde men dat het congres verloren zou lopen in al het geweld rond de 
Expo (er zouden bovendien nog tal van andere congressen plaatsvinden). Bij 
voorzitter Van den Gheyn zat de schrik erin: "Ce serait pour moi -je l'avoue 
sans détour- un sujet de réel désappointement, s'il me fallait constater que 
nous n'obtenons pas notre succès habituel". Meermaals riep hij zijn leden op 
om hun invloed aan te wenden en inschrijvingen te ronselen (wanneer er niet 
genoeg waren geraakte men niet uit kosten en kon men de publikatie van 
akten van het congres wel vergeten: en dat zou pas een schande zijn). 

Het bleek uiteindelijk slechts plankenkoorts te zijn. Het aantal 
congressisten, 1169, mocht dan beduidend lager liggen dan in 1907, 
uiteindelijk overtrof het de verwachtingen. Een groot deel van de 
congresgangers, . bijna de helft, waren bovendien buitenlandse vorsers, 
voornamelijk uit Frankrijk. Ook op organisatorisch en wetenschappelijk vlak 
werd het een onverdeeld succes. Maar toch had het congres moeite om uit te 
stijgen boven de aandacht rond de Expo en vooral om haar eigen identiteit te 
bewaren. Ongetwijfeld bleef de Maatschappij teveel achter de schermen en 
profiteerde ze te weinig van haar inspanningen voor de Expo (bijvoorbeeld 
de wetenschappelijke voorbereiding van de viering van de Sint
Michielsgilde, die van de tentoonstelling van oude Vlaamse Kunst, en die 
van alle festiviteiten voor de Van Eyckdagen). In de dagen dat de ogen van 
de wereld gevestigd waren op de stad ontbrak het de Maatschappij aan het lef 
van de Gentse politici om haar eigen naam ten volle uit te buiten. 

Door diezelfde politici werd het aandeel van de Maatschappij in het 
succes van de Expo nochtans niet vergeten. Burgemeester Braun herinnerde 

32 J. Casier en P. Bergmans, L'art ancien dans les Flandres, Bruxelles-Paris 
1921 , 3 Vol. in-4; L'Art ancien dans les Flandres, Catalogue, Gand 1913, in-12. 
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eraan op het banket ter gelegenheid van de opening van de site 'Oud
Vlaanderen' en schepen Maurice De Weert en de organisatoren Joseph Casier 
en Maurice de Smet de Naeyer volgden hem. Tot meerdere eer en glorie van 
zowat iedereen gingen dergelijke eerbetuigingen trouwens in beide 
richtingen. 

Daarnaast waren officiële delegaties en individuele leden van de 
Maatschappij aanwezig én actief op de andere zomercongressen van de 
Federatie33. Op de uitnodigingen voor buitenlandse congressen ging de 
Maatschappij nog steeds niet uitdrukkelijk in. Ze werden wel meegedeeld in 
de algemene vergaderingen en indien leden er interesse voor bleken te 
hebben, kende het bestuur hun maar graag de titel van 'afgevaardigde' van de 
Maatschappij toe. Zo vervulde burggraaf de Ghellinck d'Elseghem op meer 
dan waardige wijze de functie van ambassadeur van de Maatschappij op de 
opeenvolgende congressen van de 'Société française d'archéologie' en nam 
Joseph Maertens, als conservator van het Belgisch Koninklijk Museum en 
vertegenwoordiger van de Belgische Regering, jaarlijks ook de honneurs 
waar voor de Maatschappij op de prehistorische congressen van Frankrijk, 
waarover hij ook breedvoerig rapporteerde in de algemene vergaderingen34. 

Ook de uitstapjes bleven met grote regelmaat doorgaan. Voor de 
bezoeken aan de Gentse monumenten moesten Armand Heins, Paul 
Bergmans en Alfons Van Werveke steeds opdraaien. Een keer speelde 
Fernand Scribe gastheer toen de leden in 1902 zijn kunstcollectie mochten 
komen bewonderen. Daarnaast werden bezoeken ingericht aan Dendermonde 
en Ronse (1902), Ninove en Geraardsbergen (1903). In het raam van de 
Fédération historique et archéologique de la Flandre Orientale trok men ook 
nog richting Sint-Niklaas (1904), Oudenaarde (1905), Dendermonde (1906), 
Leeuwergem (1907), Ruyen (1908), Aalst-Ninove (1909), Verrebroek 
(1910), Eine-Eename (1911) en Lier (1914). 

33 Tongeren (1901), Brugge (1902 onder leiding van Thierry de Limburg
Stirum, voorzitter van de Société d'Emulation; kanunnik Van den Gheyn noemde hem 
"un membre méritant de notre société, qui occuperait ici la présidence, s'il était resté à 
Gand" en riep zijn leden op massaal aanwezig te zijn op dit congres), Dinant (1903), 
Bergen (1904), Gent (1907), Luik (1909), Mechelen (1911), Gent (1913). De officiële 
vertegenwoordigers van de Maatschappij bij de Federatie waren kanunnik Van den 
Gheyn en Paul Bergmans. 

34 Joseph Maertens werd bij meerdere gelegenheden opgenomen in het bestuur 
van die prehistorische congressen. Voor de opening van het Gentse congres van 1913, 
had hij zelfs de voorzitter van het Franse congres, dat enkele dagen daarvoor 
beëindigd was, kunnen meetronen naar de Arteveldestad. 
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C. De Publikaties 

Na het overlijden van Julius Vuylsteke in 1903 wendde de Maatschappij 
zich voor haar publikaties tijdelijk tot drukkerij Geimaert-Vandesteene, om 
in 1906-1907 beroep te doen op medelid Alfons Siffer. Die laatste overgang 
verliep trouwens niet echt gesmeerd, want huize Geimaert zette nog maar 
weinig vaart achter haar laatste opdrachten. Zo publiceerde Siffer de eerste 
aflevering van het Bulletin van 1907, terwijl het laatste nummer van 1906 
nog altijd bij de oude drukker lag. 

Het Bulletin, dat als vanouds voorrang kreeg op alle andere publikaties, 
werd nog steeds soberder uitgegeven dan de gelijkaardige uitgaven van 
andere kringen. Toch maakte men het stilaan aantrekkelijker door er meer 
illustraties en foto's in te verwerken. Bovendien bevatte het een schat aan 
informatie over het reilen en zeilen van de Maatschappij en verscheen het 
frequenter dan enige andere kring zich had kunnen wensen. Slechts een 
enkele keer moest het bestuur bijzonder resoluut optreden, toen in 1911 een 
belangrijk bezoek aan de Sint-Niklaaskerk in het water viel doordat het 
Bulletin niet was kunnen verschijnen, dit als gevolg van het laattijdig 
indienen van een artikel door 'un auteur'. De voorzitter bedoelde ongetwijfeld 
de Brugse hulparchivaris Henri De Sagher, die nog enige correcties had 
willen aanbrengen aan zijn erudiete studie "Hollandse of Vlaamse Lakens?". 

Voor wat de tweede uitgave, de Annales betrof was het tijdstip van de 
publikatie minder belangrijk. Deze werd vaak uitgesteld tot er voldoende 
middelen waren. Hierin verschenen dan ook enkel puur wetenschappelijke 
studies, overigens niet van de minst belangrijke. Zo bevatten de Annalen van 
1903 het laatste erudiete werk van Julius Vuylsteke over het opschrift van het 
Gravensteen en die van 1907 de bijdrage van R.P.J. Van den Ghexn over de 
Gentse drukker de Keyser en het werk van Emeste Coppieters-Stochove over 
de oorkondenverzameling van Elsegem. De artikels voor dit tijdschrift 
werden trouwens nog steeds onderworpen aan het kritische oordeel van het 
duo Pirenne-Bergmans. Wat hun niet beviel kwam er eenvoudigweg niet in. 

De lnventaire archéologique, onder leiding van diezelfde Paul Bergmans, 
bleef ongetwijfeld de meest succesvolle publikatie, in die mate dat het 
initiatief navolging kreeg tot in het buitenland. Zo verscheen in 1910 het 
eerste deel van de lnventaire Archéologique de la Flandre Orientale (een 
uitgave van het 'Comité Provinciale des Monuments' waarin de kanunniken 
Van den Gheyn en Huysman, AdolfDe Ceuleneer, Théophyle Lybaert, Louis 
Van Biesbroeck en Modeste De Noyette de hand hadden) in eenzelfde 
formaat en volgens een identiek concept. Het initiatief was een gevolg van 
het congres van 1907 en kon trouwens ook op de samenwerking van de 
Maatschappij rekenen (ondermeer door uitwisseling van fiches). Verder 
meldden ook de archeologische kringen van Bergen en Toulouse dat de 
Gentse Maatschappij hen geïnspireerd had eenzelfde project op het getouw te 
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zetten. De Inventaire werd dan ook een beetje het 'enfant gaté', begrijpelijk 
want " ... eet enfant contribue au bon ren om de sa mère nourricière, la Société 
d'Histoire et d'Archéologie de Gand". Waar tot 1904 enkel beroep gedaan 
werd op het tekentalent van Armand Heins, probeerde men vanaf 1905 ook 
de fotografie te gebruiken om de oudheidkundige voorwerpen af te beelden, 
zodat de Inventaire een echte luxeuitgave werd35. Het ging de Maatschappij 
zelfs zo voor de wind dat ze zich in deze periode ook enkele bijzondere 
uitgaven kon veroorloven. Met La Chronique des Troubles de Flandre en 
13 79-13 80, een waardevolle bron voor de studie van de burgeroorlog die 
onze contreien toen in beroering bracht, viel Henri Pirenne in 1902 de eer 
van een eerste speciale uitgave van de Maatschappij te beurt (de leden 
verminderden wel de lasten voor de Maatschappij door elk één frank bij te 
dragen). De publikatie van dit werk strekte natuurlijk evenzeer de 
Maatschappij tot eer. 

Mogelijk nog belangrijker was Victor Fris' Bibliographie de l'histoire de 
Gand, vol.I: Depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle, die verscheen 
als tweede speciale uitgave van de Maatschappij in 1907. Het werk was nog 
maar nauwelijks gepubliceerd of Victor Fris kwam al aanzetten met het 
manuscript van het vervolg, het deel voor de periode 1500-1830, hetwelk 
evenwel pas later verscheen, want bij gemis aan voldoende inschrijvingen, 
moest men bijna twee jaar wachten, tot in 1913. De basis voor deze werken 
was Ferdinand Vander Haeghens Bibliographie Gantoise, L'Inventaire des 
Archives van zoonlief Victor en de Atlas Gantois, een uitgave van de 
Commissie voor Monumenten. Victor Fris droeg zijn werk trouwens op aan 
de beide Vander Haeghens. 

7.BESLUIT 

Waar de congressen de maturiteit toonden van de Maatschappij op 
organisatorisch vlak, getuigden de publikaties meteen dat de vereniging een 
hoog wetenschappelijk niveau had weten te bereiken. De oudheid- en 
geschiedkundige voortbrengselen van de kring werden door alle zuster
genootschappen met grote vriendelijkheid bejegend en verschillende van die 
erudiete bijdragen hebben tot op heden hun wetenschappelijke waarde 

35 Nog indrukwekkender dan de publicaties zelf waren de hallucinaties van 
Alphonse Roersch, die de publicaties vergeleek met een imposant, goed geordend 
leger met drie onderdelen: "L'infanterie, laborieuse et vaillante, toujours et partout 
prête à marcher et à combattre pour la bonne cause: notre Bulletin. La cavalerie, crane 
et brillante, dont l'éloge n'est plus à faire: notre Inventaire archéologique. L'artillerie, 
lançant de temps en temps à autre dans les rangs de I'ennemi quelque gros houlet 
meurtrier: nos Annales. Et s'il faut citer Ie nom de l'intrépide officier organisateur de 
la victoire: Paul Bergmans". 
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behouden. 
De Maatschappij had dan ook van bij haar oprichting enkele briljante 

geesten in haar midden. Ze bleef ook nieuwe sommiteiten aantrekken zodat 
de opvolging en de toekomst op dat vlak veelbelovend was. En toch moeten 
we opnieuw met een trieste noot eindigen, want de Maatschappij moest elk 
jaar ook het heengaan van enkele van haar belangrijke medewerkers van het 
eerste uur betreuren. Wij vermelden slechts enkele van de hoofdrolspelers 
zoals Femand Vanden Bernden (1902), Julius Vuylsteke (1903), Victor De 
Muynck (1904), baron Jean de Béthune de Villers, Emeste Lacquet en 
Auguste Van Assche (1907), Victor Deneffe, Oscar Pyfferoen en Julius De 
Vigne (1908), Joseph De Waele en Prosper Claeys (1910), graaf Thierry de 
Limburg-Stirum (1911), Femand Scribe, Ferdinand Vander Haeghen en 
Achille Gallet-Miry (1913), en tenslotte Paul en Henry de Smet de Naeyer 
(1913 en 1914). 

In 1914 sloot de Maatschappij, samen met de stad, ook een van de meest 
succesrijke hoofdstukken in haar geschiedenis af. De Wereldtentoonstelling 
was immers het gelukkige excuus geweest om het centrum van de stad aan te 
pakken en om grootse projecten aan te vatten die enkele jaren eerder de 
stoutste dromen van elk liefhebber in de oudheidkunde hadden overtroffen. 
In een koortsachtig tempo hadden de Gentenaars de Kuip haar middeleeuws 
karakter teruggegeven en tegelijk aangepast aan de noden van het moderne 
verkeer. En op het resultaat mochten ze terecht fier zijn. 

De rol die de Maatschappij speelde binnen deze restauratieve beweging 
sprong nog meer in het oog. Haar precieze aandeel blijft echter moeilijk in te 
schatten. Verantwoordelijke is het kluwen van officiële en individuele 
contacten tussen de Maatschappij, de Commissie voor Monumenten, de 
stedelijke overheden en hun respectieve leden. Bovendien beschouwde de 
Maatschappij sommige activiteiten van haar leden graag als de hare. 
Alleszins vonden vele van die restauraties hun geestelijke vaders en hun 
ferventste promotoren in de schoot van de vereniging en vonden ettelijke van 
die ondernemingen hun realisatie dankzij de voorafgaande studies gemaakt 
binnen de vereniging en dankzij de "persévérante ténacité" van de 
Maatschappij. De periode van 'de grote herstellingen' die de geschiedenis van 
de Maatschappij zoveel kleur gaf, eindigde echter waar de 
Wereldtentoonstelling van 1913 begon. Weldra zou zich een andere koers 
opdringen. 
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HOOFDSTUKS 

DE OORLOG EN ZIJN NA WEEËN (1914-1919) 

I. ALGEMEEN 

De Duitse inval en het bloed van de eerste slachtoffers hadden een 
magisch effect in heel het land: het vuur der vaderlandsliefde gloeide op in 
alle harten, partijen bestonden niet meer, katholieken en liberalen vlogen 
elkaar in de armen en bij het zien van zulk ontroerend tafereel, vergaten zelfs 
de socialisten graag hun wereldbroederschap. Vlamingen en Walen 
bestonden ook niet meer, enkel nog Belgen. Toen Klokke Roeland in Gent 
storm luidde was het niet veel anders. 

Wel verliep de machtsovername in een betrekkelijk rustige sfeer en werd 
de stad gespaard van elke vernieling en plundering. Dit had Gent te danken 
aan haar burgemeester, 'Miele Zoetekoek', die, toen de laatste Belgische 
soldaten de stad verlaten hadden, gewapend met een doos sigaren en een fles 
cognac naar Gordegem was getrokken om met de Duitse bevelhebber, 
generaal Von Boehn, te onderhandelen. De rust tijdens de eerste 
bezettingsdagen was echter niet meer dan schone schijn. De koppigheid van 
de Gentenaars deed het Duitse opperbevel maatregelen nemen, die het nog 
meer gehaat maakten. Ook de Maatschappij ondervond de bezetting aan den 
lijve en zag zich gedwongen een stap terug te zetten. Want voor heel het 
verenigingsleven betekende de oorlog evenzeer een periode van stagnatie en 
achteruitgang. Het opschorten van alle publikaties voor de duur van de 
bezetting was een weloverwogen keuze (enkel had men nooit vermoed dat 
het zo lang zou duren). Bovenal was het echter een noodzaak: in 1915 vielen 
de inkomsten met meer dan de helft terug. De Maatschappij kon niet meer 
rekenen op geldelijke steun van staat en provincie en daar bovenop daalden 
ook de inkomsten uit bijdragen van leden zeer gevoelig (men was in deze 
periode dan ook weinig rigoureus met · het betalen van de lidgelden). 
Communicatie- en verplaatsingsmoeilijkheden betekenden dan weer het 
voorlopige einde van alle activiteiten in het kader van de Fédération 
historique et archéologique de Belgique en de Fédération historique et 
archéologique de la Flandre Orientale. 

Ook aan de bescherming, laat staan de restauratie, van monumenten kon 
niet meer gedacht worden. De periode van de grote restauraties was al vanaf 
1913 achter de rug en de enkele projecten die nog op stapel stonden, zoals de 
restauratie van de Sint-Pietersabdij, moesten onherroepelijk de kast in. Aan 
enkele leden mochten bij de aanvang van de vijandelijkheden wel bijzondere 
verdiensten toegekend worden: in zijn functie van kanunnik van de Sint-
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Baafskathedraal, was Gabriël Van den Gheyn de ideale man om het Lam 
Gods te verstoppen (wanneer het Duitse opperbevel vroeg naar de verdwenen 
taferelen, bleken deze als bij toeval steeds "in tentoonstelling in Londen"); 
Alfons Van Werveke deed hetzelfde voor de meest waardevolle stukken van 
zijn Archeologisch Museum van de Byloke; en burgemeester Brauns 
onderhandelingen te Oordegem behoedden de stad, zoals gezegd, voor 
mogelijke plunderingen en vernielingen. Dit nam niet weg dat er van 
creatieve monumentenzorg nog weinig sprake kon zijn. 

Precies onder dergelijke omstandigheden mocht de Maatschappij, op 20 
maart 1918, haar vijfentwintigjarig bestaan vieren. De viering werd er een in 
mineur: geen feestmaal van acht gangen deze keer; slechts de bescheiden 
toespraak van de voorzitter moest haar stichters, haar successen en al 
degenen die daarvoor garant stonden en gestaan hadden, in de schijnwerpers 
zetten. 

De verliezen waren tijdens deze oorlogspedode vrij zwaar. Zo moest de 
Maatschappij afscheid nemen van nog meer medestanders van het eerste uur 
als baron Arthur Verhaegen, baron Emile de Neve de Roden en ridder Emile 
Soenens (allen nog vrienden van August de Maere uit de tijd van het 
Gravensteencomité), broeder Matthias Coomans (directeur van het Sint
Lucasinstituut), Louis Tytgat (directeur van de Academie voor Schone 
Kunsten), de Lokerse vrederechter Albert Dutry, de jonge en veelbelovende 
Desiré Destanberg, en anderen die haar steeds terzijde hadden gestaan zoals 
leraar-numismaat Jean Justiceen bisschop Stillemans. Deze laatste was de 
Maatschappij meermaals ter wille geweest. Zo had hij ondermeer zijn 
priesters opgeroepen mee te werken aan het initiatief van Henri Pirenne voor 
de inventarisatie van de gemeentelijke en parochiale archieven, had hij een 
plaats aanvaard in het erecomité van het archeologisch congres van 1913 en 
had hij archiefstukken ter beschikking gesteld van de tentoonstelling 'L'Art 
ancien dans les Flandres'. De laatste keer dat hij in het openbaar verscheen 
was trouwens in het gezelschap van kanunnik Van den Gheyn, ter 
gelegenheid van de onthulling van het Van Eyck-monument. Pijnlijkst was 
echter het verlies van stadsarchivaris en ondervoorzitter Victor Vander 
Haeghen op 3 mei 1916. 

2. BESTUUR, WERKING EN ACTIVITEITEN 

De stadsachivaris werd als ondervoorzitter vervangen door hoogleraar 
Henri Pirenne, eerder uit symbolisch protest, want de hoogleraar was voor 
zijn onverzettelijkheid tegenover de bezetter gedeporteerd naar de 'Heimat'. 
Pirenne's ondervoorzitterschap zou trouwens ook bij zijn terugkeer niet meer 
dan een titel blijven, een die vooral de Maatschappij zelf tot eer strekte, want 
reeds voor de oorlog had de ster van de eminente hoogleraar de Maatschappij 
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en de Gentse Hogeschool overstegen. Na het verschijnen van de Histoire de 
Belgique verleende Pirenne nog wel bijdragen aan de publikaties, als 
schrijver en binnen het leescomité, maar zijn lijfelijke aanwezigheid was 
eerder zeldzaam. 

De eigenlijke leiding lag in handen van voorzitter Van den Gheyn, 
ondervoorzitter Georges Hulin, de secretarissen Victor Fris en Joseph E. 
Nève, schatbewaarder Schoorman, bibliothecaris Georges Brunin, en de 
raadsleden Paul Bergmans, Alfons Van Werveke, Armand Heinsen Joseph 
Casier36. Reeds voor de Expo hadden zij een hecht team gevormd en toen zij 
in hun geliefde stad een bezetter moesten gedogen was hun eensgezindheid 
nog nadrukkelijker. In deze periode van beproeving hield deze groep de 
Maatschappij recht. 

Ondanks het feit dat de bezetting een zware hypotheek legde op de 
werkzaamheden van de Maatschappij, slaagde dit bestuur erin om, gedurende 
die vier jaar, tenminste de algemene vergaderingen als vanouds te laten 
doorgaan. Secretaris Victor Fris, door zijn bedrijvigheid zelf aan de basis van 
het verder functioneren van de Maatschappij, gaf na de oorlog zijn indrukken 
van deze periode weer: "Pour son Comité, comme sans doute pour 
l'unanimité de ses membres, ç'a été un réconfort, parmi la tristesse ou 
l'indignation générales, de pouvoir mensuellement dans cette enceinte privée 
se retrouver au milieu de figures amies, outre l'attrait d'entendre parler, 
malgré tout, des belles actions ou des choses artistiques de notre glorieux 
passé". Door haar bijeenkomsten verder te zetten wilde de Maatschappij de 
wereld alleszins diets maken dat zij zoals iedereen haar vaderlandslievende 
plichten vervuld had: "Elle a réagi contre la démoralisation envahissante. 
Aux moments les plus poignants, ou la lutte semblait critique, 
imperturbablement confiante dans la triomphe de la juste cause, elle a 
convoqué ses membres à ses eauseries historiques ou artistiques, à ses 
discussions archéologiques. Elle a témoigné ainsi que l'épreuve terrible que 
nous subissions ne pouvait être que passagère, et que le cours normal de 
notre chère patrie ne tarderait pas à reprendre". 

De werkzaamheden van de Maatschappij beperkten zich dan wel tot de 
erudiete studie van het verleden; op dit terrein was de bedrijvigheid 
inderdaad nauwelijks geringer te noemen. Wel was ze meer gelimiteerd in de 
keuze van haar onderwerpen en stond het bestuur, bij gebrek aan voldoende 
actieve leden, grotendeels zelf in voor het 'vullen' van het programma. 
Voorzitter Van den Gheyn trachtte zelf een voorbeeld te zijn door een grote 
studieijver aan de dag te leggen en natuurlijk moest de Aanbidding van het 
Lam Gods er weer meermaals aan geloven. Ook Victor Van der Haeghen 
besteedde zijn laatste jaren aan de verdere studie van de polyptiek, terwijl de 

36 Ernest Coppieters-Stochove verbleef gedurende de oorlogsjaren vermoede
lijk te Brugge. 
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eeuwige belhamels Hulin en Maeterlinck evenmin uitgeruzied waren over de 
Van Eycks en hun voorgangers. Kunsthistorische onderwerpen kregen 
trouwens opvallend veel aandacht in deze periode. Druk besproken was 
onder meer de recente vondst van een aantal muurschilderingen in het oude 
dominicanenklooster, het huidige Pand, voor het eerst ter discussie gesteld 
door Joseph Casier op de algemene vergadering van 21 juli 1915 en verder 
bestudeerd door Louis Maeterlinck en Victor Vander Haeghen. Victor Fris, 
de nieuwe stadsarchivaris, en dé stuwende kracht achter de Maatschappij in 
deze periode (telkens er niet voldoende sprekers gevonden konden worden, 
sprong hij zelf in), hield zich dan weer op zijn favoriete terrein, de Vlaamse 
middeleeuwen. Hij waagde ook een enkele uitstap naar actueler onderwerpen 
met zijn studies over "L'entrevue d'Oordeghem; une page d'histoire 
contemporaine" en "Les accroissements et les transformations de la 
superficie batie à Gand au 19e siècle" en had ook aandacht voor de 
hulpwetenschappen van de geschiedenis. Zijn collega-secretaris Nève zocht 
dan weer soelaas in de studie van het verre Egypte. De overige bestuursleden 
lieten zich, wat voordrachten betreft, heel wat minder opvallen37. Raadslid 
Armand Heins daarentegen bleef zijn geestdrift voor het Gentse verleden 
botvieren in talrijke studies over bekende en minder bekende gevels en 
huizen, terwijl Joseph Casier, sinds 1913 voorzitter van de Commissie voor 
Monumenten, jaarlijks verscheen met een rapport over de werkzaamheden 
van zijn organisatie. Paul Bergmans bestudeerde tenslotte het leven en de 
werken van architect en oudlid Adolphe Pauli, en bracht posthuum ook de 
laatste studie van Victor Vander Haeghen uit, over de 19e-eeuwse Gentse 
journalist André-Benoit Steven. 

Naast vaste medewerkers zoals Napoleon De Pauw, Joseph De Smet
Duhayon, Louis Maeterlinck (die eindelijk de legendes, verbonden aan het 
Gentse Manneken Pis op de Kraanlei, ontsluierde), Louis Cloquet en Joseph 
Maertens, die op regelmatige tijdstippen de archeologische nieuwtjes 
doorgaf, zien we ook een aantal relatief nieuwe gezichten opduiken. Gabriël 
Célis begon, naar aanleiding van het werk van Victor Fris over de laatste 
abten van de Sint-Pietersabdij, zelf de Blijde Inkomst der Graven van 
Vlaanderen in de abdij te bestuderen. Pastoor Célis, zeer sterk op het gebied 
van de folklore, onderzocht verder het Gentse kartuizerklooster, het Klein
Begijnhof en het klooster van de Nieuwenbos. De jonge historicus Désiré 
Destanberg, ging Prosper Claeys achtema met studies zoals "Histoire et 
souvenirs du Gand moderne". Vermelden we tenslotte de bijdragen van de 
hooggeleerde professoren Louis V arlez, "Une crise économique à l'abbaye de 
Saint-Pierre de Gand"; Paul Thomas over "La familie romaine sous 

37 Sommigen konden ook niet anders : zo werd Robert Schoorman, 
schatbewaarder van de Maatschappij en archivaris van het Rijksarchief de toegang 
ontzegd tot zijn eigen depot. 
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I' Empire"; Albert Counson over verschillende onderwerpen betreffende de 
literatuurgeschiedenis; en Alphonse Roersch, over "Jul es Caesar". 

In een notedop vat dit de werkzaamheden van de Maatschappij, gespreid 
over een dertigtal algemene vergaderingen, samen. Onder de gegeven 
omstandigheden mocht het bilan dus zeker positief genoemd worden. Dat het 
gros van dit studiemateriaal nooit gepubliceerd zou worden, was echter een 
meer dan spijtige zaak. 

3. DE HOUDING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGENOVER DE 
BEZETTER 

Het bestuur koos bij het uitbreken van de vijandelijkheden resoluut partij 
tegen Duitsland. En, op weinige uitzonderingen na, namen ook de leden, 
inclusief het gros der flaminganten, verbitterd als zij waren omdat Duitsland 
hun vertrouwen beschaamd had, de zijde van het vaderland. Op de algemene 
vergadering van 9 september werd de Duitse inval voor het eerst openlijk 
afgekeurd. De vernieling van de Leuvense Universiteitsbibliotheek werd 
scherp veroordeeld. De Maatschappij betuigde ook schriftelijk haar 
medeleven met de 'Cercle archéologique de Termonde' die haar stad verwoest 
zag door de agressor, en aan de Franse vrienden-archeologen "pour ce crime 
aborninable", het bombardement van de kathedraal van Reims.Maar eens de 
bezetting een feit was werd het bestuur behoedzamer met dergelijke anti
Duitse uitlatingen. De anti-Germaanseteneur was dan wellatent aanwezig, 
buiten de beslotenheid van de algemene vergadering werd het patriottisme 
niet meer gehoord. 

Intussen hadden verschillende leden buiten de Maatschappij wel de 
confrontatie aangegaan. Burgemeester Braun, de katholieke gemeenteraads
leden Alfons Siffer en Joseph Casier, volksvertegenwoordiger Arthur 
Verhaegen, en de hoogleraren Paul Fredericq en Henri Pirenne, werden er in 
1914 een tijdlang voor in gijzeling gehouden. De twee laatstgenoemden 
hadden, samen met Leonard Willeros en Alfons Siffer, ook scherp uitgehaald 
naar alle activistische initiatieven en de 'Flamenpolitik' van Freiherr von 
Bissing, en hadden met enkele van hun collega's, onder wie Alphonse 
Roersch, Hubert Van Houtte, Joseph Bidez, Paul Thomas en Albert Counson, 
het professorenkorps georganiseerd om de heropening van de Hogeschool in 
een Vlaamse gedaante te verhinderen. Het was dan ook weinig verwonderlijk 
dat zij, de twee kopstukken van het verzet, de eerste slachtoffers werden van 
de Duitse repressie. Nochtans kwam hun deportatie naar Duitsland, op 16 
maart 1916, zowat als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. De 
Maatschappij reageerde eerder braaf: de benoeming van Pirenne als 
ondervoorzitter moest haar verontwaardiging en protest voorstellen. 

Het afzetten van burgemeester Braun en schepen De Weert in maart 1918, 
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en de kuiperijen van de Raad van Vlaanderen in deze kwestie, blijken het 
bestuur echter opnieuw genoopt te hebben tot het innemen van een duidelijk 
standpunt. Ze trok vanaf nu openlijk de kaart van het 'belgicisme' en de 'ame 
beige': Waar vroeger de liefde voor het verleden, voor Gent en voor 
Vlaanderen het uitgangspunt was, zou de Maatschappij nu plots aan haar doel 
voorbijgaan indien ze "de grootheid en de glorie van gans België" niet zou 
"verdedigen" en indien ze de "Belgische constitutie" zou "negeren". De 
Maatschappij breidde haar aandacht nu uit naar België "omwille van het 
verlangen de stad en het landsgedeelte een plaats te geven binnen een 
verenigd en onverdeeld koninkrijk". 

Vanaf begin 1918 tot ver na het einde van de bezetting sprong het bestuur 
ook mee op de kar van het anti-activisme. Op 20 maart protesteerde de 
Maatschappij een eerste keer openlijk tegen de machtsgreep van de Raad van 
Vlaanderen. In een brief aan het gemeentebestuur luidde het: "Prétendre 
isoler cette Flandre, l'arracher brutalement au milieu ou elle a vécu et trouvé 
son merveilleux développement, c'est aller à l'encontre de ses glorieuses 
traditions, c'est compromettre son avenir plein d'espérance", en werd de 
onverzettelijkheid van het gemeentebestuur, tegen deze "Bende van 
verraders" geprezen. Met het einde van de oorlog kwam ook de positie van 
diegenen die zich door de bezettende macht en hun eigen blind idealisme op 
het spoor van het activisme hadden laten brengen, op de helling te staan. Op 
de eerste naoorlogse bijeenkomst werden die leden "qui se sont odieusement 
mêlés d'activisme" door een eensgezinde algemene vergadering zonder 
pardon uit hun lidmaatschap ontheven. Eigenlijk betrof het slechts vier man, 
van wie de bekendste, erelid Willem De Vreese, vooraanstaand flamingant en 
hoogleraar, nooit echt actief geweest was binnen de Maatschappij. De 
werkende leden Jean L.M. Eggen Van Terlan, de Gentse advocaat die als lid 
van de "Jong Vlaanderen" -groep het diepst in het activisme verstrikt raakte, 
Raphaël Van Den Berghe, de adjunct-conservator van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek (beiden waren ook werkzaam aan de vernederlandste 
'von Bissing-Universiteit'), en tenslotte Albert Vlamynck, de adjunct
conservator van het Gentse Rijksarchief, waren voor en tijdens de oorlog wel 
nog bedrijvig geweest binnen de Maatschappij. 

De eerste vergaderingen na de wapenstilstand stonden geheel in het teken 
van de bevrijding en het herstel van de soevereiniteit. Gedurende vele 
maanden hield de Maatschappij zich ledig met de actualiteiten, meer dan met 
het geschiedkundig bedrijf zelf, en dit onder de vorm van uitgebreide 
hommages en redevoeringen van allerlei soort. Op de algemene vergadering 
van 7 november 1918 schetste voorzitter Van den Gheyn, in een bewogen 
toespraak, de geschiedenis van de voorbije jaren. Hierbij werd Duitsland, "les 
oppresseurs Teutons", zonder meer afgedaan als de enige oorlogs
verantwoordelijke en geblameerd voor zijn schandelijke daden, zoals 
bijvoorbeeld de vernietiging van de stad Ieper, zijn onjuiste rechtspraak en 
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zijn optreden omtrent de Gentse Universiteit. Het koningshuis moest 
daarentegen een uitvoerige hulde ondergaan, terwijl ook de eigen 
gedeporteerde leden het heldendom ingeprezen werden. Dit laatste gebeurde 
nog nadrukkelijker op de vergadering van 27 januari 1919 toen deze leden 
terug in de schoot der Maatschappij verwelkomd werden. Henri Pirenne, Paul 
Fredericq, Emile Braun en Maurice De Weert kregen daarbij een perkament 
aangeboden, versierd door onder meer Henry De Tracy en Armand Heins. 
Arthur Verhaegen, die in 1916 veroordeeld werd tot tienjaar dwangarbeid en 
die in 1917 te Brussel was overleden, werd eveneens gehuldigd. Bij een 
volgende vergadering moest de Gentse Universiteit het ontgelden. Als "Les 
Champions du Droit Violé" en strijders voor het behoud van de nationale 
eenheid, moesten de rektor en het professorenkorps op hun beurt in de 
bloemetjes gezet worden. De Maatschappij wenste hun daad van 
vaderlandsliefde trouwens beloond te zien door het voortbestaan van de 
Universiteit, in haar vooroorlogse gedaante. 

En de vreugde kon niet op: in december 1918 kwam de Maatschappij ook 
nog naar buiten met plannen van haar secretaris Joseph E. Nève, voor de 
oprichting van een monument ter ere van 's lands geallieerden. Daartoe 
werden de Gentenaars opgeroepen een deel van hun koper, dat ze tijdens de 
bezetting voor de 'Suchkommandos' verborgen hadden weten te houden, af te 
staan. Toch was het vooral door de steun van de Gentse financiële 
instellingen en de 'Société des Tramways électriques', dat schatbewaarder 
Schoorman erin slaagde de nodige fondsen bijeen te brengen. Het monument 
zelf, een eenvoudige creatie van beeldhouwer Geo Verbanck, werd op 4 
augustus 1920 onder grote belangstelling aangebracht aan de Lakenhalle en 
overgedragen aan de goede zorgen van de stad38. 

Duidelijker kon het niet: eens in oktober 1918 de Duitse aftocht een feit 
was en er in de stad allerlei feestelijkheden begonnen, liet de Maatschappij 
zich vrijelijk en bepaald onkritisch meedrijven met de golf van nationalisme. 
Deze houding was, onder de gegeven omstandigheden, best te verstaan. Men 
had het allemaal zelf meegemaakt, men was er zelf door getroffen en men 
had een eigen, zij het dan zeer bescheiden, bijdrage geleverd in het verzet 
(daarnaast is het een van de meest opmerkelijke talenten eigen aan de 
historicus, het verleden niet licht te vergeten). Bovendien werd deze periode 
niet afgesloten met de wapenstilstand van 11 november, integendeel, ze liep 
zeker door tot in de jaren 1925. Nu de Maatschappij, tot meerdere eer en 
glorie van zichzelf, de ster van oorlogsheld en ondervoorzitter Pirenne zag 
rijzen, ging ze Pirenne's 'ame beige', die naar men oordeelde toch min of 

38 Het monument droeg de tekst: "Dat Concordia Vires (L'Union fait la force). 
Aux Alliés de la Belgique, la Société d'histoire et d'archéologie de Gand à l'aide du 
cuivre soustrait aux perquisitions allemandes. 1914-1918". Hierna volgde dezelfde 
tekst in het Nederlands. 
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meer in haar eigen schoot gerijpt was, nog nadrukkelijker gebruiken als 
uithangbord. Of dit voor historici goed te keuren valt is evenwel een andere 
vraag. 

4.BESLUIT 

Onder de oorlogsomstandigheden was het voor alle culturele 
verenigingen moeilijk werken. Onze Maatschappij bleek geen uitzondering 
op de regel. Het werkingsniveau van de jaren voor de Expo van 1913 kon 
niet langer aangehouden worden: veel leden konden de vergaderingen niet 
bijwonen, vele activiteiten werden onmogelijk en de financiële beperkingen 
betekenden nog een bijkomende belemmering van de intellectuele 
bewegingsvrijheid. 

Desondanks poogde het bestuur er het beste van te maken. De 
moeilijkheden, zo geloofde het bestuur, konden slechts van korte duur zijn en 
het optimisme en enthousiasme voor de toekomst waren groot. In feite kwam 
het er op neer dat men dacht na de oorlog gewoon de draad weer op te 
pakken waar men hem in 1914 had laten liggen. Dit zou echter een 
misrekening van formaat blijken. Het einde van de oorlog bracht geenszins 
het einde van de problemen. De vooroorlogse grandeur van de Maatschappij 
behoorde definitief tot het verleden. 

136 



HOOFDSTUK6 

DE MAATSCHAPPIJ ONDER VOORZITTER 

VAN DEN GHEYN 

VERPLICHT NAAR EEN BESCHEIDEN NIVEAU 

(1919-1944) 

I. ALGEMEEN 

Het Interbellum was een woelige en onrustige periode waarin de 
samenleving snel andere trekken ging krijgen, zowel op politiek, sociaal als 
economisch vlak. Te Gent werd de hervorming van de kieswet de liberalen 
fataal: in 1921 haalden zij nog nauwelijks 20% van de stemmen en Emile 
Braun trok zich meteen terug uit het politieke bedrijf. Zijn opvolger en 
partijgenoot Alfred Vander Stegen vormde gedurende het hele interbellum 
(met uitzondering van de periode 1934-38) een driepartijen-college met 
katholieken en socialisten. Dadelijk al moest dit college met een moeilijke 
financiële erfenis kampen, een zwaar wegende schuldenlast die zijn wortels 
had in de periode van de vooroorlogse grandeur. Ondanks krisis en 
vertwijfeling zocht Gent haar voorlopersplaats terug te krijgen. De verdere 
uitbreiding van de haven en het spoorwegnet en de bouw ~an het 
miljoenenkwartier tussen 1926 en 1940 deden enig optimisme vermoeden, 
maar beletten niet dat Gents glorie definitief voorbij was. Deze stad, waar 
meer dan elders in Vlaanderen de kaders grondig verfranst waren, kreeg ook 
af te rekenen met een voortschrijdend Vlaams bewustzijn. De taalproble
matiek die zich centreerde rond haar Universiteit, verdeelde trouwens het 
hele land. De veilige burgermaatschappij scheen inderdaad meer en meer 
gaten te vertonen. 

Op de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde schenen 
dergelijke algemene ontwikkelingen slechts met enige vertraging vat te 
krijgen. Lang nog behield zij haar oorspronkelijk karakter van een gesloten 
burgerlijk gezelschap. Lang ook liep zij ten achter op de vervlaamsing van de 
samenleving en bleef zij uit het bord van nationalisme en belgicisme lepelen. 

De aanwezigheid van mensen zoals Hubert Van Houtte en Pierre 
Verhaegen was daar zeker niet vreemd aan. Hubert Van Houtte en enkele van 
zijn collega-professoren en leden zoals Georges Hulin, Joseph Bidez, Albert 
Counson en Paul Thomas, en de naoorlogse rectoren Henri Pirenne en zelfs 
Paul Fredericq, waren sinds de oorlog bijvoorbeeld nog heftiger gekant tegen 
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de vervlaamsing van hun Universiteit39 . Baron Pierre Verhaegen 
vertegenwoordigde dan weer de conservatieve, anti-sociale Gentse burgerij 
die zich halsstarrig bleef verzetten tegen elke poging om de vooroorlogse 
samenleving teniet te doen. Binnen de Maatschappij leidde de 
taalproblematiek echter niet tot verdeeldheid. Ze bleef trouw aan haar oude 
politiek, die van de individuele vrijheid van taalkeuze, zowel van haar 
sprekers als van haar auteurs, en respecteerde en garandeerde deze in haar 
statuten. Het bestuur kon ook niet anders ... wanneer het de tegenstellingen 
tussen haar leden een kans had gelaten, had ze zichzelf binnen de kortste 
keren kunnen opdoeken. Gevolg was dat de Maatschappij nog tot aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog haar overwegend Franstalig 
karakter zou behouden. 

Een ander fenomeen, namelijk de voortschrijdende emancipatie van de 
vrouw in de samenleving, druppelde wel stilaan de Maatschappij binnen. 
Doordat de eerste vrouwelijke historici afstudeerden aan de Gentse 
Universiteit en de vereniging alle jonge krachten best kon gebruiken, kon het 
bestuur deze evolutie niet stoppen. Integendeel, toen de vrouwelijke inbreng 
vanaf 1926 voor het eerst kansen kreeg, werd dit op luid gejuich onthaald. Zo 
kon de Maatschappij zich verheugen in de aanwezigheid en activiteit van 
onder meer Claire Leboucq, Isabelle Vercauteren, Lucie Ninane, Lucy 
Hermans de Heel, Andrée Dopebie en Josee Vermeulen. Enig respect 
vereiste ook bijzondere aandacht voor Sirnone Bergmans, dochter van 
raadslid Paul Bergmans, " ... que nous voyons marcher si résolument sur les 
traces de son père et nous apporter les premiers et déjà brillants résultats 
d'études". Bestuursopdrachten waren vooralsnog niet voorbehouden aan 
dames. 

Hun aanwezigheid was slechts een aspect van de verjonging die zich 
gedurende heel deze periode voltrok. Van de vroegere kopstukken bleven er 
na de oorlog nog een vijftiental over, in 1925 waren nog slechts zeven 
stichtende leden in leven, tot in 1945 enkel voorzitter Van den Gheyn 
overbleef. 

Het was tevens een aspect van de voortschrijdende professionalisering 
van de vereniging en van de groeiende band met de Gentse Universiteit. We 
zien enerzijds de oude garde van 'liefhebbers' verdwijnen en anderzijds een 
groot aantal nieuwe mensen aantreden, van wie de meesten een universitaire 
opleiding achter de rug hadden en enkelen zelfs in afwachting waren van een 
schitterende universitaire loopbaan. De gevolgen zijn vooral merkbaar in de 
bijdragen binnen de algemene vergadering en in de publikaties van de 
Maatschappij. We vonden bijdragen van klinkende namen als Hans Van 
Werveke, François Ganshof en Gaston G. Dept (allen leerlingen van 

39 Hubert Van Houtte zou wel nog blijven doceren aan de vervlaamste 
universiteit. 
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Pirenne), Leo Van Puyvelde, Jozef Duverger, Paul De Keyzer, Henry 
Koechlin en Jan Dhondt, om er slechts enkelen te noemen. Rond 1935 heeft 
dit proces zich definitief voltrokken en zijn een aantal van deze mensen ook 
tot in het bestuur (dat eerder, in de bloeiperiode onder Van den Gheyn met 
Hulin, Vander Haeghen, Pirenne, Roersch, Bergmans en Fris reeds een 
beroepskorps was geworden) doorgedrongen. 

Ondanks verjonging en vernieuwing bereikte de Maatschappij echter 
nooit meer het vooroorlogse ledenaantal dat zich toen stabiliseerde rond de 
300. Het peil zakte na de oorlog drastisch om rond 1922 opnieuw te stijgen 
en zich te handhaven rond het respectabele aantal van 200 leden. 

Nochtans zette de Maatschappij deze periode aanvankelijk vol 
enthousiasme in en was zij van plan op haar vroeger elan door te gaan. Dat ze 
echter nog slechts een schaduw kon zijn van wat ze vroeger geweest was, lag 
aan omstandigheden buiten haar macht. De geschiedenis van de 
Maatschappij schrijven wordt er meteen een stuk saaier op. Het terrein 
waarop de Maere en Van den Gheyn zich hadden onderscheiden, met name 
de aandacht en ijver voor de Gentse monumenten en de transformatie van de 
stad, viel zo goed als volledig weg, en ook op financieel vlak moest de 
Maatschappij al snel de nieuwe realiteiten onder ogen kijken. Onvermijdelijk 
zien we in deze periode dan ook een andere Maatschappij, met een andere 
ingesteldheid en met een ander karakter: die van een gezapig en respectabel 
burgerlijk gezelschap dat zich rustig concentreerde op haar erudiete 
bezigheden, en minder nood voelde om zich te manifesteren in het openbare 
leven van de stad. Haar naam en faam behield ze nog een tijd, doch vooral 
door het recente verleden en door de samenstelling van haar corps. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Het einde van de oorlog bracht niet dadelijk verandering in de 
samenstelling van het bestuur. Voorlopig bleven dezelfde gezichten het 
goede weer maken binnen de Maatschappij. Kanunnik Van den Gheyns 
voorzitterschap, dat, ondanks de verschillende moeilijkheden waarmee de 
vereniging geconfronteerd werd, bij geen enkele gelegenheid in vraag gesteld 
werd, typeerde zich nog meer door die uiterlijke gemoedelijkheid en 
innerlijke geestdrift. Met vastberadenheid en diplomatie loodste kanunnik 
Van den Gheyn zijn gezelschap doorheen de moeilijke en onzekere periode 
van het Interbellum. 

Op zaterdag 18 februari 1927 betuigde de Maatschappij hem een eerste 
keer haar erkentelijkheid met een manifestatie ter ere van zijn 25-jarig 
voorzitterschap (zonder te vermoeden dat dit voorzitterschap met nog een 
kwarteeuw verlengd zou worden). De huldiging, waarbij de stedelijke en 
kerkelijke overheden zich graag wilden aansluiten, werd op vraag van de 
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jubilaris echter bescheiden gehouden. Ze vond plaats op het stadhuis waar de 
voorzitter werd ontvangen door een comité met burgemeester Vander Stegen, 
oud-burgemeester Braun, schepen van Schone Kunsten De Saegher, 
monseigneur De Bock, universiteitsbibliothecaris Paul Bergmans, ere
rijksarchivaris Robert Schoorman, conservator Alfons Van Werveke, 
Maatschappijsecretarissen Jean De Breyne en Henri Nowé, en Georges 
Hulin, en ze werd voorgezeten door Henri Pirenne. Deze nam ook de eerste 
redevoering, "une allocution chaleureuse et spirituelle qui ra vit l'auditoire", 
voor zijn rekening en overhandigde de voorzitter een zilveren medaille met 
diens beeltenis, een geslaagde creatie van Geo Verbanck, vriend van de 
voorzitter en de Maatschappij. Toespraken van burgemeester Vander Stegen, 
Alfons Van Werveke en van de voorzitter van de oudleerlingenbond van het 
Sint-Lievenscollege (kanunnik Van den Gheyn was oudsuperior van het 
college) volgden en het antwoord van de gehuldigde was al even kenmerkend 
traditioneel als bescheiden: hij dankte allen voor de vriendschap en 
sympathie. De lofbetuigingen kwamen zijn inziens eigenlijk de Maatschappij 
in haar geheel toe en in het bijzonder het bestuur en de ijverige secretarissen 
en ondervoorzitters, die hem gedurende de voorbije jaren hadden bijgestaan. 

Van den Gheyns generatiegenoten, de hoogleraren Georges Hulin en 
Henri Pirenne (meer generatiegenoot konden ze onmogelijk zijn: alle drie 
werden ze geboren in 1862), deelden op dat ogenblik nog steeds het 
ondervoorzitterschap. Georges Hulin deed dit actief tot aan zijn dood in 
1945, terwijl Henri Pirenne nog nauwelijks betrokken was bij de dagelijkse 
werkzaamheden van de Maatschappij. Nadat hij in 1922 afscheid nam van de 
Gentse Universiteit, vestigde hij zich voorgoed in Brussel. Enkel aan de 
speciale gelegenheden, zoals dergelijke festiviteiten, verleende hij door zijn 
aanwezigheid een grotere luister. 

Victor Fris bleef als secretaris de organiserende kracht achter de 
Maatschappij, tot rond 1920 zijn gezondheid zienderogen achteruitging (hij 
was al geruime tijd aan de sukkel en overleed in 1925) en de grootste lasten 
op Joseph E. Nève's schouders kwamen te liggen. Nève moest nochtans al in 
1922, om gelijkaardige redenen zijn functie neerleggen, maar bleef wel nog 
tot in de jaren '30 bedrijvig als lid. 

Typerend voor de achteruitgang was de afslanking van het bestuurskader, 
in het bijzonder door het niet vervangen van een aantal overleden 
bestuursleden. Bibliothecaris Georges Brunin en Robert Schoorman, die nog 
een tijd lang de weinig benijdenswaardige taak van penningmeester vervulde, 
bleven in functie tot aan hun overlijden, respectievelijk in 1928 en 1935, en 
werden aanvankelijk niet vervangen. De bibliotheek werd na een tijd 
overgedragen aan de goede zorgen van de nieuwe stadsarchivaris, Henri 
Nowé, terwijl de financiën beheerd werden door de secretarissen van de 
Maatschappij. Toen bij de dood van Joseph Casier het aantal activiteiten al 
sterk teruggebracht was, bleek ook de nood aan extra hulp binnen het bestuur 
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al niet meer vereist: raadslid Joseph Casier (+1925) kreeg geen opvolger, 
Alfons Van Werveke, conservator van het Oudheidkundig Museum en van 
Historische Monumenten van de stad (+ 1931) en Paul Bergmans, 
hoofdbibliothecaris van de Universiteit (+1935) evenmin. In praktijk kwam 
er in 1935 al een einde aan de instelling van de raadsleden. Ernest 
Coppieters-Stochove Delebecque (+1936) en Armand Heins (+1938), die in 
die jaren geenszins nog zo actief waren als vroeger, bleven nog als enigen 
over4°. 

Vernieuwing binnen het bestuur kwam er eerst aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog toen zich een nieuwe generatie universitair geschoolde 
historici manifesteerde die de fakkel overnam. Henri Nowé, Hans Van 
Werveke en Jan Dhondt, allen aan het begin van een briljante loopbaan, 
waren de eersten die de Maatschappij nieuw leven mochten inblazen. 

De verse energie binnen het bestuur garandeerde de noodzakelijke 
continuering terwijl een garde van oudere leden zoals Joseph Maertens, 
Pierre Verhaegen, Albert Counson, Alphonse Roersch en pastoor Célis wel 
actief bleef, maar niet meteen bestuursambities koesterde. Henri Nowé, nog 
maar pas lid, volgde in 1924 Victor Fris op als secretaris binnen de 
Maatschappij en ook als stadsarchivaris van Gent. In 1928 kreeg hij in die 
functie de bibliotheek van de Maatschappij onder zijn hoede. Joseph E. Nève, 
die het in 1922 voor bekeken hield, werd korte tijd daarna opgevolgd door 
Jean De Breyne, voornaam figuur binnen de toenmalige Comn,llssie voor 
Monumenten, dit tot aan diens ontslag in 1942, om dan plaats te ruimen voor 
Jan Dhondt, die in 1938 was afgestudeerd onder François Ganshof. Eerder in 
1935 werd ondervoorzitter Henri Pirenne bij zijn overlijden opgevolgd door 
Hans Van Werveke - "!'esprit Ie plus original parmi mes élèves", zoals de 
grootmeester hem zelf noemde - die intussen zelf hoogleraar was geworden 
(hij had reeds in 1925 de vakken historische kritiek van Victor Fris en 
Alphonse Roersch overgenomen) en dank zij zijn vader, Alfons Van 
Werveke, van kindsbeen af vertrouwd met de Maatschappij. 

De inrichting van de Maatschappij veranderde, op enkele subtiele punten 
na, nauwelijks. Maar tegelijk waren ook die kleine veranderingen 
kenmerkend voor de achteruitgang. De uitholling van het raadslidschap 
binnen het bestuur was zo'n evolutie. Een ander aspect was het vervagen van 
het verschil tussen gewone leden en ereleden, als gevolg van de geringere 
activiteit binnen de algemene vergadering. Meteen kwam het zwaartepunt bij 
het bestuur te liggen. Zij nam nu de zaak in handen en trof bijna alle 
beslissingen autonoom. 

40 Armand Heins werkte in 1936 wel nog mee aan de publicatie van de studie 
van Henri Koechlin Chapelle de la Leugemeete à Gand. Peintures Murales 
Militaires. Restitution, Gand, 1936. 
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3. LOKAAL EN BIBLIOTHEEK 

De Maatschappij bleef ook na de oorlog, dankzij de gulheid van het 
gemeentebestuur, onderdak vinden in de Lakenhalle. Zelf was de 
Maatschappij zo gastvrij haar lokaal beschikbaar te stellen van een aantal 
andere organisaties. Zo organiseerde de Gidsenbond haar voordrachten bij 
voorkeur in het lokaal en vond ook de Commissie ter bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer, waarachter raadslid Alfons Van Werveke de 
stuwende kracht was, er vele keren onderdak. 

Toen omstreeks de jaren '30 steeds minder volk kwam opdagen voor de 
algemene vergaderingen, werd deze behuizing echter stilaan te groot en te 
luxueus. De Maatschappij gaf de Lakenhalle, waarmee ze zo verbonden was 
geweest, op. Het bestuur koos voor de oplossing die haar aangeboden werd 
door haar secretaris, stadsarchivaris Henri Nowé. Hij liet de Maatschappij in 
1935 verhuizen naar het stadsarchief in de Abrahamstraat De bibliotheek, 
voorheen gevestigd in een zaal van de Universiteitsbibliotheek aan de 
Baudeloostraat, was de leden al in 1928 voorgegaan en was toen, zoals 
gezegd, al onder diens hoede gekomen. 

4. FINANCIELE SITUATIE 

Ook op dit vlak had het bestuur gehoopt dat het einde van de oorlog het 
einde van alle problemen zou meebrengen en aanvankelijk waren de 
vooruitzichten geenszins somber. De inkomsten uit lidgelden kwamen 
immers weer op hun vooroorlogs niveau en bovendien waren er nog een 
aantal achterstallige bijdragen te innen. Daarnaast mocht de Maatschappij 
zich opnieuw verheugen in de steun van staat, provincie en stad. De 
provincie was al vrijgevig door ook de subsidies voor de jaren 1915-1918 uit 
te keren, en de stad was zo mogelijk nog genereuzer door de Maatschappij in 
1919 en 1920 een extra krediet van 700 fr. te verlenen voor de drukkosten 
van de Bulletijns en Annalen van 1914, 1915 en 1916. Met deze inkomsten 
hervatte het bestuur de publikaties en bekostigde men enkele manifestaties 
ter ere van Henri Pirenne in 1919, en ter ere van voorzitter Van den Gheyn 
toen deze in 1920 benoemd werd tot officier in de Leopoldsorde. 

De voorspoed bleek echter van bijzonder korte duur. Vanaf 1920 daalden 
de inkomsten gevoelig: de staat schortte zijn bijdrage op en die van de 
provincie kwam onregelmatig binnen. Daarbij mochten de toelage van de 
stad in 1920 nog wel van 250 op 1000 fr. gebracht worden en de bijdragen 
van de leden op peil blijven, de inflatie begon zodanig te knagen dat men er 
steeds minder kon mee uitrichten. Met de nodige zin voor dramatiek moest 
Robert Schoorman in 1923 komen melden dat het boekjaar negatief werd 
afgesloten. Het zou de laatste keer niet zijn dat de brave man zulk een treurig 
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verhaal over negatieve cijfers moest opvoeren. 
In 1925 werd het vinden van een degelijke oplossing dan ook zeer 

dringend: de publikatie van het Bulletin, reeds teruggebracht tot één magere 
aflevering per jaar, kwam nu zelfs volledig in het gedrang. Het bestuur vond 
slechts één lapmiddel: het optrekken van de lidgelden in januari 1926 tot 30 
fr., wat meteen een verdubbeling van de inkomsten betekende, want er 
haakten omzeggens geen leden af. Tot een publikatiestop kwam het dus 
voorlopig niet. Maar het effect van dergelijke ingreep was bijzonder 
kortstondig. 

Met 1928 voor de deur moest het zwaarste immers nog komen. Slechts 
gewapend met de eigen lidgelden, een bijdrage van de staat (via het 
Universitair Fonds), een schamel zoethoudertje van de provincie en een 
weinig indrukwekkende subsidie van de stad, kon de Maatschappij niet op 
tegen de groeiende inflatie. Elk jaar zag ze zich genoodzaakt haar uitgaven 
aan te passen aan de inkomsten, met als droevig resultaat dat de Maatschappij 
haar leden steeds minder te bieden had (wat sommigen op hun beurt deed 
afhaken, zodat de inkomsten nog meer gingen dalen). 

5. CONTACTEN 

De vroegere binding met de buitenwereld ging stilaan verloren voor de 
Maatschappij; het werd meer en meer een in zichzelf gekeerde Maatschappij, 
minder en minder een organisatie die actief deelneemt aan het openbare 
leven. 

De band met de stedelijke overheid bleef bestaan, maar was lang niet 
meer zo uitgesproken. De Maatschappij mocht dan nog wel bogen op de 
aanwezigheid van beide burgemeesters, de oude, Emile Braun en de nieuwe, 
Alfred Vander Stegen, haar aantal vertegenwoordigers in het college en de 
gemeenteraad slonk gevoelig. Voor de Maatschappij belangrijke figuren als 
Maurice De Weert en Joseph Casier verdwenen kort na de oorlog van het 
politieke toneel, of in het geval van schepen Alfons Siffer uit de kring van 
actieve medewerkers van de Maatschappij. Het was bovendien de vraag of 
dergelijke band nog nut had, want sinds de oorlog hadden beide partijen ook 
veel minder stof tot discussie (we herhalen dat de objectieven van de 
Maatschappij op het vlak van de monumentenzorg quasi-volledig 
gerealiseerd werden door burgemeester 'Braun, dit voor de opening van de 
Expo in 1913). Uit financiële overwegingen wijzigde het stadsbestuur haar 
monumentenpolitiek ook meer dan drastisch. Toch kon de Maatschappij 
blijven rekenen op haar sympathie: de Lakenhalle bleef tot haar beschikking, 
de subsidies werden aangepast aan de financile realiteit van 1920 en 
burgemeester Vander Stegen bleek bij momenten niet enkel een papieren 
erelid en -voorzitter. 
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Binnen de Commissie voor Monumenten had men nog wel een grote 
schare vertegenwoordigers. In die mate zelfs dat tot in de jaren '30 alle leden 
van de Commissie zonder uitzondering aangesloten waren bij de 
Maatschappij . Joseph Casier bleef voorzitter tot aan zijn dood in 1925 en 
werd opgevolgd door Paul Bergmans (zelf sinds 1916 secretaris van de 
Commissie) en Maurice de Smet de Naeyer was er sinds 1914 
penningmeester. Andere leden waren Paul Fredericq (tot 1920), Armand 
Heins (tot 1923) en kanunnik Van den Gheyn, Henri Pirenne, Alfons Siffer, 
Henri Geimaert, V alentin Vaerwyck, Victor Fris, Baron Pierre Verhaegen, 
Jean de Breyne en Geo Verbanck. Daar de Maatschappij nog nauwelijks 
actief was op dit terrein zouden hun wegen zich gaandeweg scheiden. 

De vroegere rol van discussie- en drukkingsgroep werd nu min of meer 
overgenomen door verenigingen als 'Les Amis du Vieux Gand', gesticht naar 
aanleiding van de Expo van 1913 (en met een groot aantal leden van de 
Maatschappij), en ook wel door de 'Commissie ter Bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer' met Alfons Van W erveke en Armand Heins als 
voormannen (en ook met andere Maatschappij-leden als Henry de Tracy, 
Adolphe Dangotte, Louis Heyse en Larlislas Van Hoorebeke). Zij waakten nu 
veel actiever over het culturele patrimonium van de stad, terwijl de inbreng 
van de Maatschappij uitermate gering werd. 

Met de herstelling van de Sint-Niklaaskerk bijvoorbeeld, ooit hét 
streefdoel van stichter Auguste de Maere, had de Maatschappij niets meer te 
maken. De in 1936 opgerichte VZW 'De Vrienden van de Sint-Niklaaskerk' 
mocht dan wel enkele van haar leden herbergen en een welbekend patroon 
volgen (men hield in gans het land een inzameling, zoals de Maere dat had 
willen doen), de Maatschappij zelf had er niets meer mee te maken. 

Door haar vertegenwoordigers in dergelijke organisaties bleef de 
Maatschappij wel nog perfect op de hoogte van de toestand. Zo bleef Joseph 
Casier nog getrouw zijn periodiek verslag van alle werkzaamheden van de 
Commissie voorleggen aan de algemene vergadering. 

6. ACTIVITEITEN 

Wat haar activiteiten betrof zette de neergaande tendens, die men in de 
voorgaande periode volledig op rekening van de oorlogsomstandigheden kon 
schuiven, zich dus verder door. Ook van een aantal andere activiteiten zoals 
het organiseren van congressen en de jaarlijkse openbare vergaderingen op 
het stadhuis was gewoon geen sprake meer. De andere, meer essentiële 
bezigheden behield het bestuur wel, maar ofwel waren ze minder frequent, 
ofwel waren ze minder intensief. 

Dit gegeven kunnen we echter niet geheel aan de financiële 
moeilijkheden toeschrijven alhoewel ze wel meespeelden. Geldgebrek was 
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wel bepalend voor wat de publikatie-activiteit betrof en gedeeltelijk ook voor 
wat monumentenzorg betrof (de stad had het financieel ook niet al te breed). 
Ook bestond er nog zoiets als de tijdsgeest die wel een positieve houding had 
ten aanzien van het patrimonium maar de grote luxewerken niet meer toeliet. 
Ondanks alle goede intenties was het dus niet meer mogelijk eenzelfde 
bedrijvigheid aan de dag te leggen. 

A. De Algemene Vergaderingen 

Aan de gebruikelijke negen algemene vergaderingen per academiejaar 
hield het bestuur zich zeer nauwgezet. Deze bijeenkomsten bleven immers 
het middelpunt van de activiteit van de Maatschappij. Door een aantal 
factoren veranderde het karakter van deze bijeenkomsten echter grondig. 
Waar het eerder echte discussieforums geweest waren voor iedereen en alles 
wat de stad en haar verleden aanbelangden, ging dit gegeven gaandeweg 
verloren en werd de tendens naar gewone spreekbeurten of zogenaamde 
'conférences', die zich in de oorlogsjaren gedwongen had ingezet, daarmee 
nog meer uitgesproken. 

De wetenschappelijke bedrijvigheid, aan de dag gelegd binnen de 
algemene vergaderingen, was daarentegen veel minder omvangrijk. Nog 
steeds richtte ze zich bij voorkeur naar de Gentse gebouwen waar het het 
archeologisch onderzoek betrof, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden waar 
het de geschiedenis betrof, en de 15e-eeuwse schilderkunst waar het de 
kunstgeschiedenis betrof. 

Als we archeologie zeggen, zeggen we dadelijk: 'Joseph Maertens de 
Noordhout', want ondanks het feit dat zijn naam reeds lang de nationale scène 
overstegen had, bleef hij de Maatschappij genegen, publiceerde hij zijn 
artikels in de tijdschriften van de Maatschappij en gaf hij met getrouwe 
regelmaat voordrachten, onder meer over zijn werkzaamheden in de zanden 
van Oostduinkerke (1920 en 1925), in de Schelde-vallei in Oost-Vlaanderen 
(1922 en 1934-35), in Chi-Chen in Guatemala (1930), en, om het iets dichter 
bij huis te houden, in de Sint-Baafsabdij in Gent (1938-39). Ook Joseph 
Destrée dook na de oorlog weer op. Hij gaf in de algemene vergadering van 
april1919 een laatste conférence :de archeologisch-historische bezienswaar
digheden van het oude Dinant. Jules Van Den Heuvel bleef de Maatschappij 
eveneens volgen. Hij trad er nog eens op in oktober 1923 met een voordracht 
over de grafmonumenten van de farao's. 

Andere leden bleven ijverig de Gentse gebouwen bestuderen. Victor Fris 
en Jean Cloquet (zoon van de in 1920 overleden architect Louis) deden dit in 
overzichtelijke en beschouwende bijdragen over stadsplanning en 
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-esthetiek41 . Georges Hulin besprak dan weer de wijk van de Neermeersen 
toen een project van ruimtelijke ordening er nabij de Albettbrug een aantal 
nieuwe straten voorzag. Hulin volgens wie die plannen niet deugden (men 
kon voor weinig kosten het tracé anders leggen en een veel mooier zicht 
bekomen) kon de Maatschappij in januari 1927 nog eens wakker schudden 
om daartoe een verzoekschrift in te dienen bij de Hospices Civils, de 
eigenaars van deze gronden. 

Eerder, op de algemene vergaderingen van maart en april1925, besteedde 
de Maatschappij reeds aandacht aan een ander vraagstuk van ruimtelijke 
ordening dat de stad toen in grote mate bezighield. De discussie betrof het al 
dan niet bewaren van de doorkijk die men vanop de brug aan het Vleeshuis 
kreeg op de gevel van het imposante 18e-eeuwse Hotel de Coninck in de 
Breydelstraat en die ontstaan was toen daar een open plek kwam van circa 25 
meter. 

Vraag was nu wat ermee te beginnen? Het zicht op het Hotel was mooi, 
inderdaad, maar keek men met de rug naar het Hotel in de omgekeerde 
richting, dan kreeg men zicht op de Vismarkt, volgens baron Pierre 
Verhaegen "un des coins les plus rébarbatifs et les plus tristes de notre ville". 
Bovendien ging zo'n open plek in de Breydelstraat dan weer in tegen alle 
regels van de stadsplanning, regels die poneerden dat straten gesloten 
dienden te blijven, afgezoomd met huizen, en dat de open plekken niet zo 
groot mochten zijn dat ze een indruk van leegte gaven. Wat moest men 
opofferen? Het zicht op het hotel, of het aspect van de Breydelstraat? 

Voor Armand Heins was de keuze snel gemaakt. Hij sprak zich uit tegen 
elke nieuwe constructie die het zicht op het Hotel de Coninck zou bederven. 
Logisch, want het gebouw was nu eenmaal de thuishaven van het Museum 
voor Sierkunsten (waarvan Heins nota bene de directeur was!). Heins werd 
overigens dadelijk bijgesprongen door Léon Leirens, industrieel, en niet 
geheel onverschillig tegenover de kwestie (hij was een verwoed 
kunstverzamelaar en voorzitter van de 'Union des Arts industriels et 
décoratifs'). Doch ook de andere leden waren verrukt over het nieuwe zicht, 
zo bijvoorbeeld voorzitter Van den Gheyn en oud-senator baron Armand 
Casier die zelfs durfde gewagen van "un paysage vénitien qu'on ne peut 
étrangler sous prétexte de trou à combler". 

Andere leden maakten terecht bedenkingen. Voor Alfons Van Werveke 
was het op zijn minst gevaarlijk te raken aan het algemeen aspect van een 
straat, een kaai of een plein. Hadden dergelijke ingrepen de Botermarkt niet 
gedegradeerd tot een ordinaire straat? Een doorsteek kon echter ook een 
nieuwe remarkabele site creëren. De doorkijk op het Museum voor 

41 Fris (V.), Les Accroissements et les Transformations de la Superficie batie 
de Gand au XIXe siècle, Bulletin, 3, 1920, pp. 101-167. Cloquet (J.N), Le tracé des 
vilfes: problème utilitaire et esthétique, Algemene Vergadering d.d. 11 juni 1919. 
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Sierkunsten was zo'n gelukkig toeval volgens Van Werveke, die het had over 
een "changement de décors, qui frappe par sa beauté pittoresque". Voor 
baron Pierre Verhaegen leidden gelijkaardige bedenkingen (hij haalde ook 
het voorbeeld van de Botermarkt aan, om dan naar goede gewoonte het 
gebouw van de Vooruit op de Vrijdagmarkt nog maar eens te verketteren) tot 
eenzelfde inzicht: " ... c'est Ie point de vue de la rue Breydel qui doit 
l'emporter", meende Verhaegen, die in een helder exposé ook nog enkele 
oplossingen bedacht die voor- en tegenstanders zouden kunnen verzoenen. 

Léon Leirens vroeg de leden van de Maatschappij tenslotte gunstig advies 
uit te brengen voor behoud van de doorkijk, erop wijzend dat zulks nog 
steeds een gewicht in de schaal wierp bij de beleidsverantwoordelijken. Maar 
omdat voorzitter Van den Gheyn geen stemming toeliet, moest hij genoegen 
nemen met de publikatie van de gedane raadgevingen en argumenten in het 
Bulletin. Van een echt optreden van de Maatschappij kunnen we dus nog 
moeilijk spreken. 

Meer activiteit viel op dit gebied trouwens absoluut niet te bespeuren: de 
laatste interventie van de Maatschappij, in verband met de Leie-wijk 
Neermeerschen dateerde uit 1927 en was meteen het definitief én 
symbolische eindpunt van een boeiend tijdperk van herstellingen en 
transformaties, want datzelfde jaar overleed oud-burgemeester Emile Braun, 
de man die de stad een gedaanteverwisseling deed ondergaan en voor haar 
"den benijdbaren eeretitel van stad der monumenten gaf'42. 

Een kleine greep uit de andere bijdragen bewijst wel de blijvende 
interesse die er bestond voor de Gentse monumenten. Zo kwamen de Sint
Baafskathedraal en de werken aan de Vydt-Borluut-kapel in 1925 aan bod in 
twee bijdragen van de voorzitter, terwijl de andere Gentse kerken bestudeerd 
werden door enkele van de jonge vrouwelijke historici (Sint-Jacobs door 
Lucie Ninane; Sint-Martinus Akkergem door Lucy Hermans de Heel; Sint
Miebiels door Andrée Dopchie) en door Ladislas Van Hoorebeke (Sint
Veerlekerk). Baron Pierre Verhaegen besprak dan weer de restauratie van de 
door de oorlog geteisterde kathedraal van Reims en de romaanse abdijen van 
V ézelay en Fontenay. De Gentse kloosters kwamen aan bod in bijdragen van 
Victor Fris (over de Sint-Pietersabdij), Gabriël Célis (over het 
kartuizerklooster), Claire Leboucq (over het dominicanenklooster in het 
Pand), en Leo Van Puyvelde en Frans Van Hove (over de Byloke-abdij en 
haar hospitaal). Een bijzonder gedocumenteerde historisch-archeologische 
studie over het Ryhove- en het Braemsteen van de hand van Robert 
Schoorman verscheen tenslotte in 1920 in de Annales. 

Voor de nakende verhuis van het Archeologisch Museum naar de 
Bylokeabdij in 1925, besprak Alfons Van Werveke tenslotte de geschiedenis 

42 Alfons Siffer, Gemeenteblad, 24 oktober 1927, p. 103. 
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van het oude Museum in de Steenstraat ("ce magasin de bric-à-brac") en de 
klasseringsmetbodes die hij zou toepassen in zijn nieuwe Museum. 

De eer de werkzaamheden van de Commissie voor Monumenten voor te 
stellen viel dan weer te beurt aan haar voorzitter, Joseph Casier. Maar na zijn 
dood in 1925 raakte dit edele gebruik verloren, ondanks het feit dat Paul 
Bergmans, toch een van de meest gehechte leden van de Maatschappij, en 
later Jean De Breyne, de fakkel overnamen in de Commissie. Hetzelfde gold 
trouwens voor de rapporten van de Commission provinciale des Monuments, 
tot 1925 gebracht door kanunnik Van den Gheyn himself. 

Voor wat de geschiedkundige bijdragen betrof bleken de onaangename 
herinneringen aan oorlog en vernieling in 1919 nog bijzonder levendig. Zo 
hadden voorzitter Van den Gheyn en secretaris Fris het in 1919 gezamenlijk 
over de rampzalige archeologische gevolgen van de oorlog. Maar voeg 
daarbij nog de spreekbeurten over het Lam Gods tijdens de Duitse bezetting 
(Van den Gheyn) en over het beruchte onderhoud van Braun te Oordegem 
(Fris), en we hebben meteen alle bijdragen betreffende de eigentijdse 
geschiedenis gehad. 

De professionalisering en specialisering van het historisch onderzoek uitte 
zich nog steeds het meest in de tak waaruit ze rond de eeuwwisseling 
ontsproten was, die van de mediëvistiek. Samen met de Nieuwe Tijden leken 
vooral die wondere Middeleeuwen de heren (en dames) nog steeds zoveel 
meer te boeien. Dat blijkt onder meer uit de bijdragen betreffende de Gentse 
politieke figuren en gebeurtenissen. 

Joseph E. Nève de Mévergnies gaf in het begin van de jaren '30 nog twee 
voordrachten: een over Gent onder het Anglo-Bataafs Regime, een andere 
over de bezetting van de stad door Lorlewijk XV tussen 1745 en 1749. Victor 
Fris' laatste bijdragen behandelden een vroeger tijdperk: hij had het nog over 
de Restrictie van Gent (1468) en over de verkiezing van de dekens in 1584. 
Hoogleraar Gaston Dept besprak de relatie Gent - Jan zonder Land, en 
pastoor Célis de Patriottentijd te Gent, terwijl Henri Nowé in 1927 zijn eerste 
bijdrage in de algemene vergadering leverde met een voordracht over de 
Gentse magistratuur tijdens de Brabantse Omwenteling. Zeer verdienstelijk 
waren de aantekeningen bij de abdij van Eename, waarbij auteur Carlos 
Vanden Haute in 1921 de campagnes van Louis XIV rond Oudenaarde en 
Gent ( 1673-1679) uit de doeken deed (dit volgens het relaas van Antoine de 
Loose, abt van Eename) en tegelijk de geschiedenis van de Achter-Sikkel (de 
Refuge van diezelfde abdij) behandelde. 

Opvallend sober waren ook de biografische bijdragen. De enkele 
uitschieters waren ongetwijfeld de werkstukken van kanunnik Van den 
Gheyn over Maurice, prins van Broglie en 19e Bisschop van Gent (1766-
1812), gepubliceerd in de Annales van 1923, van.Dr. Ray Matthijs over 
iconografie en leven van die andere Gentse bisschop, Antonius Triest, 
gepubliceerd in 1938, en van Hubert Van Houtte over Philip-François de 
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Meulemeester (1706-1714), een overijverig ambtenaar onder het Anglo
Bataafs Regime. Vermelden we tenslotte ook de voordracht van Alphonse 
Roersch over de Gentse humanist Antonius Van Scoonhove in 1924. 

De conférences van hoogleraar Gaston Gérard Dept (onder meer over de 
Oostende-Compagnie), Jos De Potter (over de ondergang van de 
Oudenaardse tapijtindustrie in de 18e eeuw) en ook de laatste bijdrage van 
Emest Coppieters-Stochove (die in 1922 de oude schuiten die tussen 1613 en 
1839 een dienst verzorgden tussen Gent en Brugge behandelde) hadden dan 
weer een economische inslag, maar waren niet echt zo indrukwekkend als 
sommige economische studies uit de vorige periode, zoals bijvoorbeeld die_ 
van VanHoutteen De Sagher. Dit kan enige verwondering wekken gezien 
juist nu ook een aantal andere leerlingen van Henri Pirenne, zoals Hans Van 
Werveke en François Ganshof binnen de gelederen traden. 

Voor literatuurhistorische bijdragen tekenden nog steeds de hoogleraar 
Albert Counson (over de universaliteit van de Franse taal en over de 
literatuur in het Scheldedepartement) (1925), Universiteitsbibliothecaris 
Bergmans (over de vraag of de boekdrukkunst al bestond in het Gent van 
1459), en, de tot administrateur-inspecteur van de Universiteit bevorderde, 
Alphonse Roersch. Deze had het over de Gentse humanist Antonius van 
Scoonhove en over de Brugse humanist Bonaventura de Smet, alias Vulcanus 
(1538-1641), in wiens liber amicorum hij een aanleiding zag om dergelijke 
charmante en interessante, doch al te vaak over het hoofd geziene bronnen, 
grondiger te bestuderen. 

De Gentse folklore was al jaren het domein van pastoor Gabriël Célis, 
sinds 1927 conservator van het Museum voor Volkskunde aan de KraanleL 
In datzelfde jaar kreeg hij gezelschap van hoogleraar Paul De Keyzer, die 
toen voor het eerst een bijdrage kwam voorstellen aan de algemene 
vergadering: een folkloristische beschouwing rond de draak van het Belfort. 
Tot dan toe was die enkel vanuit historisch-archeologisch oogpunt 
bestudeerd, met name door een verdienstelijke Julius Vuylsteke en door 
Alphonse Vanden Peereboom. Volgens De Keyzer was de draak echter noch 
een bewaarder van schatten (in de 14e eeuw had de Gentse draak nog geen 
schat te bewaren, daar het 'secreet' immers dateert uit de 15e eeuw), noch een 
zinnebeeld van de stedelijke vrijheid. Voor De Keyzer was de Gentse draak 
een spoor van het Germaans volksgeloof dat onweer vereenzelvigde met het 
uitvliegen van een vuurspuwende en klapwiekende draak. In deze categorie 
plaatsen we tenslotte ook de studies van Domien Roggen over de 
triomfbogen van de Blijde Intrede van 1635 en van de voorzitter over de Te 
Deurns in de Sint-Baafskathedraal. 

Aanverwante wetenschappen als heraldiek, paleografie, numismatiek, 
cartografie, topografie en zelfs geografie kwamen in deze periode weinig aan 
de orde. Slechts drie bijdragen hadden een geografische inslag: die van 
Joseph Casier over de Sint-Elisabethvloed bij Dordrecht in 1421, die van 
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adjunct-archivaris Julien Boes over de Lieve (de eerste kunstmatige 
verbinding tussen Gent en de zee), en die van Joseph Maertens die een 
poging deed om de romeinse weg te identificeren die Gent met Antwerpen 
verbond. De rechtsgeschiedenis kon zich al evenmin beroepen op grote 
interesse: ze werd enkel aangeboord door Henri Nowé onder meer in de reeds 
vermelde studie over de Gentse magistratuur tijdens de Brabantse 
Omwenteling. 

De bijdragen betreffende de Schone Kunsten behandelden, met 
uitzondering van de voordrachten van Paul Bergmans ("Les anciennes 
impressions rousicales belges", 1924), Isabelle Vereauteren ("Quelques 
sculpteurs du XVIIIe siècle à l'église St.-Nicolas", een goed 
gedocumenteerde en gepresenteerde studie uit 1927), en enkele bijdragen 
over sierkunsten, zoals die van Paul de Burggraeve ("Un landjuweel de la 
Confrérie gantoise de St-Georges au XVe siècle"), echter enkel de 
schilderkunst. En op dit terrein was de bedrijvigheid nog zeer intens. 

Over het vraagstuk van de bewaring van schilderijen in onze kerken had 
de algemene vergadering op 20 november 1925 nogmaals gedebateerd, dit 
naar aanleiding van een vraag van kunsthistoricus Leon Van Puyvelde, toen 
nog hoogleraar aan de Gentse Universiteit en actief binnen de Maatschappij 
(enkele jaren later werd hij hoofdconservator van de Koninklijke Musea te 
Brussel en was hij minder actief in Gentse kringen) met bijdragen over het 
Bylokehospitaal ·en over de muurschilderingen van het oude 
dominicanenklooster. 

Zijn onderzoek naar de stijl en de ouderdom van die muurschilderingen 
liet hem toe op de algemene vergadering van 15 december 1926 de precieze 
artistieke waarde van de 14e-eeuwse fresco's te definiëren. Het protest was 
dan ook niet van de lucht: de muurschilderingen waren net verpatst aan een 
buitenlandse koper43. Voorzitter Van den Gheyn bracht enkele bijdragen over 
enkele nieuw ontdekte muurschilderingen. Een ervan werd gevonden in 1924 
in de Byloke-abdij en stelde het Laatste Avondmaal voor. De andere werden 
in 1936 ontdekt bij werken in de crypten van de Sint-Baafskathedraal. Van 
het onderzoek van deze muurschilderingen werd de Maatschappij alvast goed 
op de hoogte gehouden. Het werd door de Commission royale des 
Monuments et des Sites toevertrouwd aan kunstschilder Frans Coppejans, 
sinds 1907 gewoon lid van de Maatschappij. Hij deed zijn werk overigens 
voortreffelijk (de felicitaties van de Commissie mogen we wellicht serieus 
nemen). 

Verder nam Georges Hulin de panelen van het oud retabel van de 
Recoletten onder de loupe. Sirnone Bergmans trachtte een werk te 
identificeren van Levina Teerling, een 16e-eeuwse Vlaamse schilderes, 

43 Studie gepubliceerd in Gand Artistique, 1927, pp. 21-28. 
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miniaturiste et portrettiste, en bestudeerde ook nog een onbekend portret van 
Margareta van Parma. En Alfons Van W erveke besprak de schilderijen van 
De Liemaecker in de Abdij van de Nieuwenbosch en in een tweede 
voordracht de kunstschatten van Oost-Vlaanderen buiten Gent. 

Een van de opmerkelijkste bijdragen (en het vermelden waard omdat alle 
betrokkenen actief waren binnen de Maatschappij) was het expertise-rapport 
van Fréderic De Smet, betreffende de dringende restauratie van Van Dycks 
'Stervende Christus' in de Sint-Michielskerk. De Smet, beeldhouwer, 
schilder, kunstcriticus en briefwisselend lid van de Commission royale des 
Monuments et des Sites, raakte bij deze zaak betrokken als vervanger van 
collega-kunstenaar Théophile Lybaert, na diens overlijden op 28 mei 1927. 
Lybaert was eerder met schilder-glasblazer G. Ladon en de nieuwe 
conservator van het Museum voor Schone Kunsten, Fritz Van Loo, door het 
schepencollege en de Koninklijke Commissie aangeduid als afgevaardigde 
belast met een onderzoek dat de restauratie moest voorafgaan. Als gevolg 
van hun rapport werd de restauratie van het meesterwerk toevertrouwd aan 
een ander erelid, Fernand Aelman, die het minutieus, voorzichtig en met 
groot vakmanschap (volgens De Smet) opknapte. De arme man stierf 
overigens 2 dagen voor de herinwijding van het schilderij, op 14 december 
1927, in de Sint-Michielskerk. 

Meest imposant was opnieuw de bedrijvigheid rond de gebroeders Van 
Eyck en hun fameuse polyptiek, wetenschappelijk met bijdragen van enkele 
oude bekenden als Georges Hulin (over het kader van de polyptiek) en 
Joseph De Smet-Duhayon (over de stand van zaken in de studie naar de rol 
van Hubert Van Eyck), evenals de Parijse professor Paul Durrieu, in zijn tijd 
een van de voornaamste 'bestudeerders' van het werk (wiens richtlijnen voor 
het onderzoek betreffende de Van Eycks verschenen in het Bulletin van 
1921), en vooral van de voorzitter zelf. Hij onderhield zijn leden onder meer 
over het karakter van de pre-eyckiaanse schilders in Gent (1919), het Lam 
Gods in het algemeen (1920), de inscripties op de polyptiek (1923 en 1932), 
en de herstellingswerken aan de kapel Vydt-Borluut (1922). 

Ook de recente lotgevallen van het Lam Gods werden op de voet gevolgd 
en in verschillende bijdragen besproken door een goed geplaatste 
voorzitter«. Van den Gheyn was als kanunnik van Sint-Baafs namelijk zeer 
nauw betrokken bij dit dossier. Zoals gezegd had hij het centrale luik tijdens 
de oorlog verborgen weten te houden voor de vijand, dadelijk erna had hij 
Minister Van Den Heuvel verzocht in Versailles de teruggave van de 
Berlijnse panelen te bepleiten en eens daarover op 28 juni 1919 een akkoord 
bereikt werd, onderhandelde hij tenslotte op 6 april 1920 met Minister Jules 

44 Met bijdragen over "L'Agneau Mystique sous l'occupation allemande à 
Gand" (1919), "Le retour à St.-Bavon des volets de l'Agneau Mystique" (1923), "Le 
Retable de l'Agneau une fois de plus en péril" ( 1936). 
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Destrée, zelf kunsthistoricus, om naast de Berlijnse delen ook de panelen van 
Adam en Eva, die zich in het Museum van Schone Kunsten te Brussel 
bevonden, terug naar Gent te krijgen zodat het Retabel eindelijk in zijn 
geheel hersteld kon worden in de Sint-Baafskathedraal. Te Gent had 
journalist Henri Keurvels, samen met Victor Fris, Joseph De Smet-Duhayon 
en Fréderic De Smet, ondertussen een actieve propaganda gevoerd om de 
belangen van Sint-Baafs te verdedigen, terwijl Jules Van Den Heuvel zich 
opnieuw verdienstelijk maakte door de voorbereiding van een wettekst 
betreffende de teruggave van de panelen. Minister Destrée wilde wel 
zwichten onder de Gentse druk, maar onder die voorwaarde dat de eerste 
hersamenstelling van het retabel in Brussel zou plaatsvinden. Node lieten de 
Gentenaars het centrale deel van het retabel vertrekken naar de hoofdstad, die 
van 15 augustus tot 27 september de eer opeiste van de eerste volledige 
tentoonstelling van het Lam (de eerste sinds andere kanunniken een eeuw 
vroeger enkele panelen verkocht hadden). 

B. Speciale activiteiten 

De integrale terugkeer van het Retabel van het Lam Gods naar Gent was 
een afdoende reden voor enige vreugde. In negen kisten geladen op een lorrie 
(met daarbovenop de heren Fierens-Gevaert, conservator van het Brusselse 
Museum, en Van den Gheyn, conservator van de kathedraal), kwam het 
retabel terug naar Gent en het werd er zeer uitbundig verwelkomd. Voor de 
organisatie van de feestelijkheden, ter gelegenheid van de wederopstelling 
van het werk die gepland waren op maandag 4 oktober 1920, zorgde de 
Maatschappij (voornamelijk kanunnik Van den Gheyn, Victor Fris en Joseph 
de Smet-Duhayon). Met feestelijkheden bedoelden zij allereerst een 
academische zitting in de Aula van de Universiteit (waar natuurlijk enkel 
over het Lam Gods werd gesproken), even onderbroken door de eigenlijke 
inwijding van het Lam Gods in de Vydt-Borluut-kapel, en besloten met een 
avondreceptie (die ons al iets vermakelijker leek). 

De viering van de 500ste verjaardag van de polyptiek, op zondag 8 mei 
1932, gaf aanleiding tot een nog veel indrukwekkendere manifestatie, die 
opnieuw het werk was van kanunnik Van den Gheyn, met steun van het 
bisdom en de Maatschappij. Op het programma was 's morgens eerst een 
grote met muziek opgeluisterde misviering gepland en een bezoek aan de 
kapel. Gevolgd door Gawel !) een geslaagde academische zitting, waarvan de 
Maatschappij de voorbereiding opnieuw onder haar vleugels had genomen, 
op het stadhuis, in aanwezigheid van tal van politici en kunstcritici, en 
afgesloten met toespraken van een fiere burgemeester en een even trotse 
bisschop. 's Avonds was er op het Sint-Baafsplein voor de kathedraal 
tenslotte een spectaculair feest waar de hele bevolking aan deelnam. 
Verschillende Gentse koren (waaronder de 'Schola Cantorum van Sint-Baafs', 
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'de Melomanen', 'Het Volk', 'De Mariakring' en zelfs de harmonie van 'De 
Vooruit') brachten er liederen ten gehore, afgewisseld met beiaardspel, en 
projecties van het Lam Godsretabel op doeken bevestigd aan de poort van de 
kathedraal, en (in het Vlaams) becommentarieerd door een glunderende 
animator, de eerbiedwaardige kanunnik Van den Gheyn, "devant une foule 
énorme", aldus Henri Nowé. 

Ook aan de viering van het dertiende eeuwfeest van Sint Amandus, 
stichter van de abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs, ging een wederzijdse 
samenwerking tussen bisdom en Maatschappij vooraf. Bisschop Coppieters 
had daarop aangedrongen om zijn manifestatie enige wetenschappelijke 
deftigheid mee te geven. De Maatschappij, die de aandacht van het Gentse 
publiek op haar missionaris wilde trekken door de organisatie van een 
openbare vergadering op het stadhuis, kon op haar beurt uitpakken met de 
aanwezigheid van Henri Pirenne. Hij nam op deze bijeenkomst van 24 juli 
1930 een laatste keer het woord om, in een "wonderlijke" samenvatting van 
gebeurtenissen, de exacte rol te bepalen die Sint Amandus gespeeld had in de 
geschiedenis van Gent. 

C. De archeologische uitstappen 

De traditie van de archeologische wandelingen werd na de oorlog 
opnieuw hervat, maar gedurende de hele periode met wisselend succes. Op 1 
juli 1919 trokken de leden er een eerste keer op uit en wel naar het door de 
oorlog geteisterde Oudenaarde. Daar bezocht het gezelschap ondermeer de 
ruïnes van de kerk van Petegem (waar de puioen het bestaan van een oudere 
13e-eeuwse kerk geopenbaard hadden). 

Maar in de meeste gevallen bleef men binnen de eigen stadsmuren. Gent 
had immers noch gebrek aan interessante bezienswaardigheden, noch aan 
bekwame gidsen. Zo bezocht de Maatschappij in 1925 achtereenvolgens het 
nieuw Oudheidkundig Museum (dat eindelijk in de Byloke was geraakt) 
onder leiding van conservator Alfons Van Werveke (18 april), het Museum 
voor Sierkunsten onder leiding van conservator Armand Heins (9 mei) en de 
Sint-Baafskathedraal onder leiding van wie anders dan de voorzitter zelf (20 
juni en 18 juli). 

In groten getale kwamen de leden naar de 'conférence-promenade' van 11 
juni 1927. Op het programma stond een bezoek aan de Sint-Pieterskerk 
(opnieuw onder leiding van hun voorzitter) en aan de Sint-Pietersabdij (met 
Alfons Van Werveke als gids). Niets bijzonders ware het niet dat de abdij 
nog steeds was ingericht als kazerne en dus niet toegankelijk voor het 
publiek. Dankzij de interventie van Michel de Haeme, raadsheer aan het hof 
van Beroep en erelid, lukte dit toch. Alfred Vander Stegen, de nieuwe 
burgemeester, die de leden vergezelde tijdens het bezoek, ontbond de middag 
trouwens met de mededeling dat er plannen waren om de abdij definitief 
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open te stellen voor het publiek (wat op enig goedkeurend gemompel van de 
leden onthaald werd). 

D. Publikaties 

Voor de Maatschappij waren de publikaties, waarin ze de resultaten van 
haar studie vastlegde, traditioneel de voornaamste activiteit. Even traditioneel 
waren ze echter de duurste, en de naoorlogse schaarste aan papier en lood 
dreef de drukkosten nog meer de hoogte in. 

Aanvankelijk kon de Maatschappij nog zonder veel moeite de 
afleveringen van haar Bulletin laten verschijnen. Maar voor de andere 
uitgaven lag de zaak al dadelijk gevoeliger. Zo kon de steun aan de 
lnventaire Archéologique, dat nuttige werk dat een balans wilde opmaken 
van alle Gentse artistieke rijkdommen, na de oorlog niet hervat worden (de 
laatste steekkaart dateerde van januari 1915 en was opgesteld door Armand 
Heins). Rampzaliger was dat vanaf de jaren '20 ook de uitgave van de 
Annales in het gedrang kwam. De laatste volledige jaargang van de Annales 
verscheen in 1921. Twee jaar later probeerde het bestuur het nogmaals, doch 
na 1 aflevering van deel XVII, zag men er de onmogelijkheid van in en werd 
de publikatie definitief afgebroken. 

De stijgende inflatie liet het bestuur geen andere optie dan verder te 
snoeien in haar publikaties. Het Bulletin, voorheen slagader van alle leven 
binnen de vereniging, moest de taak van de Annales overnemen en verloor er 
gaandeweg haar eigen karakter bij. Steeds minder bevatte ze mededelingen 
betreffende de Maatschappij en haar bezigheden, meer en meer begon ze op 
de vroegere Annalen te gelijken. Bovendien viel ook de frequentie, het aantal 
afleveringen per jaar en de omvang van het Bulletin scherp terug. 

Het was een magere troost dat het bestuur zich genoodzaakt zag een 
strengere selectie van de aangeboden wetenschappelijke bijdragen door te 
voeren, zodat het Bulletin niet langer ontsierd werd door een occasionele 
flater en zodat de kwaliteitswaarde van de inhoud opgedreven kon worden. 
Want het kwam zelfs voor dat het bestuur waardevolle bijdragen moest 
weigeren. Dan probeerde men voor die artikels een geschikter onderkomen te 
vinden. In het geval van zijn rapport over de schandpaal van Middelburg, 
werd auteur Vatentin Vaerwyck in 1925 verwezen naar het Bulletin du 
Comité provinciale de la Flandre Orientale (hij was intussen provinciaal 
architect geworden, en door de Commission Provinciale des Monuments et 
des Sites belast met deze studie). 

De Maatschappij was echter niet de enige oudheidkundige vereniging die 
in moeilijkheden zat. Hoe groot de ontreddering was, bleek wel uit het 
voorstel van de Brugse Société d'Emulation in 1930 om de lokaal-historische 
verenigingen van Oost- en West-Vlaanderen, waaronder vooral die van Gent, 
Oudenaarde en Kortrijk, te fusioneren. Heel dit plan viel echter snel in 
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duigen. Eens de Bruggelingen de periodiek van de Société d'Emulation als 
lijfblad vooruitschoven werden alle verdere onderhandelingen gestaakt en 
besloten de Gentenaars hun eigen boontjes te doppen. 

Enige jaren later, in 1936, belandde de Maatschappij bij een nieuwe 
drukker, de N.V. Vanmelle, en kreeg het Bulletin een moderner kleedje 
aangemeten. Dat jaar werd, naast kanunnik Van den Gheyns artikel "Le 
Retable de l'Agneau une fois de plus en péril" (een reactie tegen de op 1 juli 
in "La Nation Beige" verschenen aantijgingen van kunsthistoricus Renders, 
die beweerde dat Sint-Baafs onvoldoende zorg droeg voor de polyptiek) ook 
nog een speciale uitgave mogelijk: een boeiende studie van Henri Koechlin 
over de kapel van de Leugemeete en haar muurschilderingen. Meer dan 
eenmalig kon zo'n gelukkige publikatie echter niet zijn, de moeilijkheden 
bleven, tot de oorlog uiteindelijk alles lamlegde. 

7. DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Met de oorlog werd de meest kritieke periode in de geschiedenis van de 
Maatschappij afgesloten. In dit tijdperk had de vereniging wel het hoofd 
boven water kunnen houden, maar dan enkel door zich aan te passen aan de 
omstandigheden van het moment. 

Naarmate de herinnering aan de vooroorlogse periode van monumenten
zorg en restauraties, samen met de generatie mensen die daarvoor 
verantwoordelijk waren, was verdwenen, had de Maatschappij zich steeds 
minder gemanifesteerd in het openbaar leven. Daarnaast had ze haar 
activiteiten, vooral op het vlak van de publikaties, noodgedwongen moeten 
terugschroeven, wat dan weer geenszins bevorderend was geweest voor de 
ledenwerving. De Maatschappij was dan ook meer en meer de indruk gaan 
geven een geleerd en gesloten gezelschap te zijn, van beroepsmensen voor 
wie het geschiedkundig onderzoek en het publiceren van hun erudiete werken 
het hoogste goed was. Dit laatste net in een periode waarin de Maatschappij 
deze opdracht nog nauwelijks kon waarmaken. 

In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog legde de Maatschappij tussen 
1940 en 1944 wel haar activiteiten stil. Er vonden geen algemene 
vergaderingen plaats, er verschenen geen publikaties, en de viering van haar 
50-jarig bestaan gaf al even weinig reden tot vreugde (er weze aan herinnerd 
dat ook het 20ste jubileum gepaard ging met een voorafgaande Teutoonse 
inval). Wel was deze periode er voor het bestuur ongetwijfeld een van 
bezinning en voorbereiding. In 1942 werd Jan Dhondt als secretaris 
binnengehaald in het bestuur en na de bevrijding in september 1944 pakte 
voorzitter Van den Gheyn uit met een nieuwe vereniging en een nieuwe 
tijdschriftenreeks, de Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks. 
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HOOFDSTUK7 

DE LAATSTE JARENVAN HET VOORZITTERSCHAP 

VAN KANUNNIK VAN DEN GHEYN : EEN NIEUWE 

ST ART MET EEN NIEUWE 'MAATSCHAPPIJ' 

(1944-1953). 

I. ALGEMEEN 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog ging gepaard met een 
bedrieglijke euforie, want een aantal vertrouwde waarden werden snel en 
grondig dooreengeschud. De vooroorlogse internationale machtsverhou
dingen konden niet meer hersteld worden en het besef groeide dat de landen 
van het kleine Europa niet alleen het hoofd konden bieden aan de bedreiging 
van hun veiligheid. Ook de economische problemen moesten op 
internationale schaal aangepakt worden. Onder de vleugels van een 
florerende Amerikaanse economie kwam West-Europa vrij snel tot een 
wederopbouw. 

De binnenlandse politiek was dan weer gericht op het herwinnen van de 
zekerheden en verhoudingen van vóór de oorlog. Daarom werd gepoogd de 
linkse extremen te neutraliseren, enerzijds door de communisten te integreren 
in de regering, anderzijds door toegevingen zoals de uitbouw van een sociaal 
zekerheidssysteem. Op economisch vlak liet het ongeschonden productie
apparaat een snel herstel toe, zonder dat daar grote investeringen voor nodig 
waren. Met de verhoogde loonkosten was dit echter tevens de zwakte van de 
Belgische economie: ze was verre van modem en tegen 1947 verzwakte de 
concurrentiepositie van het land. Samen met de koningskwestie, was de 
achteruitgang van de verouderde industrie de grote uitdaging. Vlaanderen 
bleek er het best tegen opgewassen: de 'boom' van de zestiger jaren kwam 
vooral ten goede en gaf dit gewest het de voortrekkersrol in een land waar 
welvaart, ondanks periodes van economische terugval, een verworvenheid 
werd. Gent volgde het Vlaamse stramien en vond zijn oplossingen in het 
aantrekken van nieuwe industrieën via gunstige vestigingsvoorwaarden en de 
uitbreiding van zijn haven- en kanaalzone. De burgemeesters Alfred Vander 
Stegen en Emiel Claeys hielden de ogen op de toekomst gericht. 

Wilde de Maatschappij haar toekomst veilig stellen en zichzelf een zinvol 
bestaan garanderen, dan moest zij dit ook doen door zich aan te passen aan de 
veranderde wereld. De blauwdruk voor de nieuwe Maatschappij had het 
bestuur klaar tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Die transformatie betekende in de eerste plaats een bewuste afbouw van 
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de vereniging. Voortaan zou de Maatschappij minder hooi op haar vork 
nemen. Ze werd een bescheiden, kleinschalig bedrijf dat, gerund door een 
handvol mensen, zich vooral zou concentreren op haar nieuwe 
tijdschriftenreeks. Deze metamorfose moest in tweede instantie een verdere 
kwaliteitsverhoging van de publikaties mogelijk maken. Op die manier nam 
de Maatschappij een sterke optie op de toekomst, want gauw bleek dat er te 
Gent nog wel degelijk belangstelling was voor een regionaal tijdschrift dat 
zich uitsluitend met historische vraagstukken inliet. De Maatschappij gaf bij 
haar nieuwe start ook haar tweetalig uiterlijk en haar Franstalig karakter 
volledig op. Voortaan heette zij de 'Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent', publiceerden haar auteurs in het Nederlands en 
hanteerden ook de sprekers die taal, uitzonderingen niet te nagesproken, want 
een verplichting was het niet. Wel was het een logische evolutie: de nieuwe 
leden die haar vervoegden waren geschiedkundigen, kunsthistorici en 
archeologen die gestudeerd hadden aan de vervlaamste universiteit. De 
Maatschappij had hier de tijd weer aan haar zijde. In korte tijd 
verviervoudigde het aantal studenten en ook het aantal wetenschappelijke 
medewerkers ging in de faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte steil de 
hoogte in. Deze groep vormde de doelgroep voor het recruteren van abonnees 
en auteurs. Met hun voorgangers, zeer vaak ook hun leermeesters, gingen 
enkele van deze mensen ook bestuurlijke activiteiten van de Maatschappij in 
handen nemen. Haar ledenbestand moest het bestuur weer volledig 
opbouwen, want door de langdurige inactiviteit, was het aantalleden gedaald 
tot ver onder de 100. De belangstelling voor de Maatschappij en haar 
tijdschrift bleek echter nog steeds reëel. Eens de publikatie-activiteit weer op 
gang kwam steeg het aantalleden zeer geleidelijk tot 140, om dan na 1950 
quasi stabiel te blijven. Die leden waren noch de gewone leden, noch de 
ereleden van voorheen. In de eerste plaats waren het lezers of auteurs van het 
tijdschrift. En hoewel ze nog steeds hun zegje hadden in de keuze van het 
bestuur was, met het verdwijnen van de oude algemene vergaderingen, hun 
rol miniem geworden. De afstand tussen de Maatschappij (het bestuur) en de 
leden bleek groter dan ooit. 

Van de oudere generatie leden bleven intussen nog weinigen over. Slechts 
enkelen, zoals pastoor Gabriël Célis, Jean De Breyne, Prof. Paul De Keyser, 
V alentin Vaerwyck, Alfred Vander Stegen en kanunnik Van den Gheyn zelf, 
wisten nog van de schone tijden van 1913. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Op de voorzitter leken de jaren inderdaad geen enkele vat te hebben. Als 
'éminence grise', doch met onvermoeibare verknochtheid, zo zou kanunnik 
Van den Gheyn nog 9 volle jaren de leiding op zich nemen, tot hij in 1953 
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zijn ontslag aanbood aan zijn medebestuursleden. 
Ondervoorzitter Georges Hulin die ook een achtbare leeftijd bereikt had 

en eveneens 50 jaar lief en leed met de Maatschappij gedeeld had, was in 
1945 te Brussel overleden. De keuze voor zijn opvolging viel op Prof. Dr. 
Jozef Duverger, sinds 1927 aangesloten bij de Maatschappij, kunsthistoricus 
zoals zijn illustere voorganger, sedert 1932 docent aan het Hoger Instituut 
voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Gentse Universiteit, en 
nauwelijks jonger dan collega-ondervoorzitter Hans Van Werveke, Van den 
Gheyns rechterhand. 

Jan Dhondt kreeg in 1944 een nieuwe collega-secretaris naast zich, 
archeoloog-kunsthistoricus en vriend Siegfried De Laet, eveneens aan de 
vooravond van een veelbelovende loopbaan, zowel binnen de Maatschappij 
als in universitaire kringen. Dhondt zou zich vooral met de publicaties 
bezighouden, De Laet met de administratie van de vereniging en de 
voordrachten. De Laet was overigens aangetrokken als vervanger van Henri 
Nowé, die zich als secretaris vanaf 1935 (na de dood van Robert Schoorman) 
ook met de financiën had beziggehouden en nu volwaardig penningmeester 
werd. Als stadsarchivaris had Nowé ook verder de bibliotheek van de 
Maatschappij onder zijn hoede. De functie van bibliothecaris werd daarmee 
definitief overbodig en dus afgeschaft. 

Bibliotheek en maatschappelijke zetel bleven gevestigd in het 
stadsarchief, Abrahamstraat 13. Daar vonden, in "een stemmig zaaltje" ook 
haar bijeenkomsten plaats, nog steeds dankzij de gastvrijheid van de 
stadsarchivarissen, aanvankelijk nog Henri Nowé, later zijn opvolger Julien 
Boes. 

3. FINANCIELE SITUATIE 

Om de opzet voor de nieuwe Maatschappij te laten slagen moest vooreerst 
orde op zaken gesteld worden op financieel vlak. In ellê geval moest 
vermeden worden dat geldgebrek een weerslag zou kunnen hebben op de 
omvang en vooral op het ritme van de publikaties. 

Om de eerste aflevering van de nieuwe handelingen in publikatie te 
krijgen had men aan de eigen spaarcenten echter nauwelijks voldoende, 
hoewel enkele duizenden frank al zouden volstaan. Ze werden gevonden 
enerzijds door de lidgelden op te trekken van 30 naar 40 fr., anderzijds door 
een lening van 2000 fr. bij het Gentse stadsarchief (en een paar honderden 
frank bij archivaris Nowé). Deze leningen, afgesloten in 1944, waren een 
meevaller, want onder naoorlogse inflatoire omstandigheden gemakkelijk 
terugbetaalbaar. En toch ook weer niet, want het mes sneed aan twee kanten. 
Weldra bleek ook de verhoging van de lidgelden uit 1944 niet al te zeer meer 
te kloppen met de financiële realiteit van het ogenblik (die financiële realiteit 
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bestond erin dat de waarde van de Belgische frank veel gelijkenissen 
vertoonde met een baksteen in vrije val). 

Alles deed vrezen dat het aanvankelijke optimisme nog maar weinig 
redenen had om gegrond te zijn, zodat ook nieuwe bronnen aangeboord 
werden. Dit kwam er voomarnelijk op neer dat men ging aankloppen bij de 
verschillende autoriteiten. De provinciale overheden kwamen in 1947 als 
eersten over de brug, met een overigens aanzienlijke subsidie, aanvankelijk 
ten bedrage van 5000 fr., twee jaar later opgetrokken tot 10.000 fr. In 1948 
sprongen ook stad en staat bij, respectievelijk met jaarlijkse bijdragen van 
3000 fr. en 5000 fr. Daarbovenop werden een jaar later de lidgelden 
nogmaals verhoogd tot 100 fr45. 

Als we weten dat de publikatiekosten tot 1950 de 15.000 fr. niet 
overstegen, kunnen we echter gerust besluiten dat de voornaamste 
doelstellingen van de Maatschappij tot dan vrij makkelijk verzekerd werden. 
Daarna, toen de drukkosten pas echt pijlsnel de hoogte ingingen, stond een 
nieuw subsidiëringssysteem van de nationale overheden, dat de geldelijke 
steun koppelde aan die kosten, daar grotendeels garant voor. Vanaf 1951 
stelde het Ministerie voor Openbaar Onderwijs voor om 50% yan alle 
drukkosten tot 20.000 fr. (en 25% voor hetgeen dit bedrag overschreed) van 
alle oudheidkundige verenigingen op zich te nemen. Dit dreef de toelage 
voor de Maatschappij op tot 10.000 fr.). Dergelijke ademruimte had de 
Maatschappij sinds lang niet meer gehad46. 

4. ACTIVITEITEN: 

A. Publikaties 

De nieuwe uitgever, de Gentse firma Snoeck-Ducaju, vaarde ongetwijfeld 
het best bij de heropleving van de Maatschappij. Zij gingen aan de haal met 
het overgrote deel van de spaarcenten van Henri Nowé. Maar voor dat geld 
kreeg de Maatschappij voor het eerst in haar geschiedenis een verzorgde, zij 
het nog steeds sobere, uitgave. Ook kon de nieuwe publikatiereeks vanaf 
1944 met bijna stipte regelmaat verschijnen, hoewel de omvang steeds 
bepaald bleef door de beschikbare gelden. 

45 De verkoop van de publicaties aan niet-leden, een laatste inkomstenbron, 
ging vanaf 1946 via boekhandel Rombaut, doch bleek in de periode 1946-53 alsnog 
een verwaarloosbaar element in de inkomsten. 

46 95% van alle uitgaven gingen naar de publikatie van de Handelingen. De 
overige 5% diende voor het uitschrijven van lidkaarten, het sturen van 
omzendbrieven, en tenslotte de verwarming en de verlichting van de voordrachtzaal 
in het stadsarchief. 
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In het nieuwe concept, waarbij de Maatschappij enkel nog 
wetenschappelijke artikelen opnam zoals ze dat voorheen deed in de Anna/es, 
moest echter vooral de inhoud onberispelijk zijn. Voortaan kwamen de 
bijdragen dan ook uitsluitend van universiteitsprofessoren, museum
conservators, archivarissen en licentiaten in de archeologie, de geschiedenis 
en de kunstgeschiedenis. En pas nadat ze het strenge oordeel van Jan Dhondt 
overleefd hadden, kwamen deze artikelen in aanmerking voor publikatie. 

Inhoudelijk kende vooral het aandeel van de kunstgeschiedenis een 
opvallende en merkwaardige terugval. Voorzitter Van den Gheyn mocht zich 
wel nog steeds ontfermen over de lotgevallen van het retabel van de Van 
Eycks, onder meer in een artikel over "L'Odyssée de l'Agneau Mystique 
pendant la guerre de 1940", terwijl Professor Paul De Keyzer een inventaris 
opstelde van Gentse kunsthistoriografie sedert 1914, de vroegere 
belangstelling die men haar betoond had scheen op onverklaarbare wijze 
weggeëbd. 

Ondanks het verlies van Joseph Maertens de Noordhout, bleef het aantal 
bijdragen betreffende archeologie en prehistorie wel op peil. Anderen, onder 
wie de bestuursleden Dhondt en De Laet, namen dadelijk de fakkel over. Met 
A. Van De Walle, conservator van het Museum voor Sierkunst en 
verantwoordelijk voor de opgravingen in het Gravensteen tussen 1951 en 
1954, maakte Jan Dhondt een studie over de vondst van Karolingische 
munten in Zeizate (1949-50). Siegfried De Laet behandelde enkele recente 
studies over het Metaaltijdperk in West-Europa en gaf ook enkele 
beschouwingen bij de voorgeschiedenis van onze gewesten (1952). 

De Maatschappij patroneerde overigens ook de opgravingen die De Laet 
in 1953 uitvoerde in PosteL Opmerkelijke bijdragen waren ook die van Dr. 
Heli Roosens, opvolger van Leo Van Puyvelde bij de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, die in 1948 het methodisch onderzoek der 
Merovingische begraafplaatsen inleidde, vooraleer Pierre Hombert in de 
tweede aflevering van dat jaar het Merovingisch grafveld van Semmerzake 
besprak. 

Voor wat de Gentse oudheidkundige monumenten betrof had de 
Maatschappij een bijzondere aanwinst aan Prof. Dr. F. De Smidt (Z.E. 
Broeder Firmin). Hij leverde vooral baanbrekend werk op het terrein van de 
religieuze bouwkunst met architectonisch-archeologische studies van 
ontstaan, de eerste groei en de ontwikkeling van Gent. Zijn eerste bijdrage 
(i.s.m. Prof. Dr. Hubert Van De Weerd) dateerde van 1949-50 en was een 
verslag van de ontdekking van drie abtsgraven tijdens de opgravingen in de 
kerk van de voormalige Sint-Baafsabdij. Later deelde hij ook in voordrachten 
mee wat de opgravingen in en om de Sint-Baafsabdij aan het licht brachten, 
en zou hij zich ook verder verdienstelijk blijven maken binnen de 
Maatschappij. 

Bij de puur geschiedkundige bijdragen was de dominante positie voor de 
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Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden nog steeds markant. Maar in deze 
periode kondigen zich ook enkele jongere disciplines en interesses aan. 

De Oudheid en de Vroegste Middeleeuwen kwamen aan bod in de 
bekende gezamenlijke studie van Dhondt, De Laet en Hombert: "La fin de la 
domination romaine et les débuts de la colonisation franque en Belgique", 
terwijl de pas afgestudeerde Adriaan Verhulst in 1953 zijn opwachting 
maakte met een studie over de stichting en de vroegste geschiedenis van de 
abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs. De Nederlandse medewerker Dr. 
Anton Koch onderzocht tenslotte de vraag wanneer het vorstendom 
Vlaanderen tot stand kwam. 

Bij de studies betreffende de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden was de 
aandacht voor het politieke bedrijf, het juridische systeem en de organisatie 
van de samenleving erg opvallend. Politiek-militaire geschiedenis kwam aan 
bod in studies van Jan Verbruggen over de krijgskunst in de periode 1302-
1304, en Renaat Demuynck die de oorzaken en het karakter van de Gentse 
oorlog van 1379-1385 natrok. Jacques Sabbe leverde voorts een bijdrage tot 
de politieke geschiedenis van Vlaanderen, Henegouwen-Holland en Utrecht 
in een studie over de vijandelijkheden tussen de A vesnes en de Dampierres 
van 1303 tot 1305. Vermelden we tenslotte ook de meer vermaarde studies 
van pastoor Noterdaeme over "Boudewijn I, graaf van Vlaanderen" en van 
professor Dhondt over "De Graven van Gent". 

Het domein van de rechtsgeschiedenis werd betreden door E.R.C. Van 
Bogaert met een studie over de internationale stedelijke arbitrages en door 
Dr. Anton Koch, nog een produkt van Ganshof, die de rechterlijke 
organisatie van het graafschap Vlaanderen samenvatte in een volumineus 
artikel van 200 bladzijden. Jan Craeybeckx, leerling van Charles Verlinden, 
behandelde dan weer een financieel aspect van de geschiedenis van de Staten 
van Vlaanderen in de 16e eeuw, namelijk het verzet tegen Alva's tiende 
penning. 

Sociaal-economische geschiedenis kreeg nog bijzonder weinig aandacht 
in de nieuwe Handelingen. Dit terwijl zich in de kring personen ophielden als 
Hans Van Werveke en François Ganshof, heren uit een Universiteit die na de 
eeuwwisseling, sinds Henri Pirenne, Henri De Sagher, Hubert Van Houtte en 
consoorten, naam maakten op dit terrein. Studies van Hilde Verhé-Verkein 
(over de Nieuwe Nijverheden te Gent in de 17e en 18e eeuw) en Henri Nowé 
(over het streven van Gent naar de Zee, 13e-19e eeuw), behandelden ze wel, 
maar een echte doorbraak stond binnen de Maatschappij nog voor de deur. 
Ook op de grote aandacht voor de demografie moest men nog enkele jaren 
wachten. Ondervoorzitter Hans Van Werveke kondigde deze al met succes 
aan met zijn studie uit 1948 over de gesloten ambachtsgilde van de Gentse 
Vleeshouwers onder het Oud Regime, terwijl Femand Corrijn eerder vanuit 
eenzelfde hoek het Gentse Schippersambacht onder de loupe nam. In dit licht 
waren er ook nog twee bijdragen van Dr. Paul Rogghé, de ene over het 
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Gentse stadsbestuur van 1302 tot 1345, de andere over de poorterij in de 2e 
helft van de 14e eeuw. 

Een fors staaltje werd geleverd door Marcel Deneckere, dit in twee 
artikels over de verfransing te Gent in de periodes 1750-1800 en 1793-1814, 
en in drie bijdragen over de geschiedenis van de Franse taal in Vlaanderen 
gedurende de opeenvolgende regimes van de Oostenrijkers, Fransen en 
Nederlanders. Met Maurits Gysseling haalde de Maatschappij dan weer een 
eersterangs-auteur binnen op het terrein van de etymologie en de topografie. 
Gysseling debuteerde al in 1944 binnen de Maatschappij met een bijdrage 
over de etymologie van Gent, en andere artikels zouden weldra volgen, 
terwijl Gysseling ook een graag geziene gast werd op de bijeenkomsten en 
voordrachten'van de Maatschappij. 

Jan Dhondt, geboren mediëvist, toonde voorlopig als enige interesse voor 
latere tijdperken, dit in zijn studie over de onrust te Gent in het revelutiejaar 
1848, hoewel, voorzitter Van den Gheyn durfde zich zelfs aan een stukje 
hedendaagse geschiedenis gewagen in een artikel over "L'Odyssée de 
l'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940". Hedendaagser kon het 
trouwens niet: Van den Gheyn acteerde zelf in het stuk. 

Zodra mogelijk besloot het bestuur ook over te gaan tot een speciale 
reeks, die van de Verhandelingen, waarin telkens slechts één afzonderlijke, 
doch uitgebreider studie kon verschijnen. De jaarlijkse uitgave van zo'n 
monografie was noch een betrachting, noch een mogelijkheid. Voorlopig 
verscheen er ook slechts een uitgave. In 1950 werd de studie van 
redactiesecretaris Jan Dhondt over de lokale standenvertegenwoordiging in 
het Graafschap Vlaanderen daarvoor uitverkozen. 

B. Voordrachten 

Naarmate de Maatschappij zich naar buitenuit minder manifesteerde als 
actieve vereniging, en de leden evenmin getuigden van een grote 
aanhankelijkheid en interesse, werd de nood aan de maandelijkse algemene 
vergaderingen, zoals we die vroeger kenden steeds minder. Bij de nieuwe 
start in 1944 behoorden ze definitief tot het verleden. 

Toch was er op geen enkele manier sprake om het contact met de leden
abonnees volledig verloren te laten gaan. Het organiseren van een aantal 
lezingen moest het verdwijnen van de in onbruik geraakte algemene 
vergaderingen opvangen. Aanvankelijk zou het bestuur opteren voor een 
zestal spreekbeurten per academiejaar. Deze vonden plaats in het stadsarchief 
en werden bewust openbaar gehouden, om aan ledenwerving te doen (doch 
ook wel om een al te pijnlijke afgang te vermijden, want de opkomst voor 
dergelijke voordrachten was vaak weinig bemoedigend). Echte discussies 
werden er niet meer op stapel gezet, maar onvermijdelijk (steek twee historici 
bijeen en je hebt prijs) gaven deze voordrachten wel aanleiding tot 
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gespreksstof. Uitzondering was de voordracht van 19 november 1953, door 
Maurits Gijsseling, over de vroegste geschiedenis van Gent in de spiegel van 
de plaatsnamen. Over de volstrekt nieuwe en originele stellingen van 
Gijsseling, werd in december 1953 nog eens een openbaar debat en discussie 
ingericht en geleid door voorzitter Hans Van Werveke. 

De verantwoordelijkheid voor de spreekbeurten lag uitsluitend bij 
secretaris-penningmeester Siegfried De Laet, doch daar deze voordrachten in 
grote lijnen een afspiegeling waren van de publikatie-activiteit van de 
Maatschappij (en omgekeerd) bestond er wel enige samenspraak met collega 
Jan Dhondt. Vanaf de nieuwe start van de Maatschappij gingen de 
publikaties de voordrachten echter resoluut overschaduwen, ondanks· het feit 
dat ook de voordrachten met eenzelfde regelmaat en zorg onderhouden 
werden, en dit tot in de jaren '70. 

De Maatschappij mocht dan nog wel gedeeltelijk op de grote groep 
liefhebbers mikken, wat voor de publikaties geldig was, gold evenzeer voor 
de voordrachten: om het peil hoog te houden moesten ook hier voortaan de 
beroepsmensen het woord voeren. Sprekers vond het bestuur in de eerste 
plaats in eigen rangen. Zo gaven alle bestuursleden zonder enige uitzondering 
enkele voordrachten. Voorzitter Van den Gheyn had het (natuurlijk) over de 
restauratiewerken aan het Lam Gods; ondervoorzitter Hans Van Werveke 
over de economische politiek van Filips van de Elzas en over de Hanza in 
Vlaanderen; collega Duverger over zijn specialiteit, de Oudenaardse 
tapijtkunst; secretaris Jan Dhondt over de oorsprong van Oudenaarde; 
secretaris De Laet over de opgravingen van een Gallo-Romeinse tempel te 
Hofstade; en Henri Nowé tenslotte over het graf van de ridder van Heusden 
en over het verblijf van Lorlewijk XVIII te Gent. 

Ook kwamen een aantal oude bekenden opduiken samen met figuren die 
reeds een plaats hadden verworven in het kleine wereldje rond de Gentse 
Universiteit of in het archiefwezen. Enkele voorbeelden zijn Prof. Dr. Paul 
De Keyzer, die nog tot de jaren '60 actief bleef voor de Maatschappij en voor 
haar de iconographie van het allegorisch paard Vale bestudeerde; Prof. Dr. 
Pieter Lambrechts, die in 1948 samen met Siegfried De Laet een deel van de 
leeropdracht van Hubert Van de Weerd had overgenomen en sprak over de 
Keltische achtergrond van het reuzenhoofd in de "Reis van Sint Brandaan"; 
Dr. Geert Van Acker, die in de jaren '60 hoofd van de Gentse 
Universiteitsbibliotheek werd, had het over de schouten van Sint-Pieters en 
Sint-Baafs; Eerwaarde Reyntens, professor aan het Groot Seminarie te Gent, 
over het patronaatsgebied van de Sint-Pietersabdij; stadsarchivaris Julien 
Boes over de nieuwe opgravingen in het Gravensteen; en tenslotte de Luikse 
Rijksarchivaris Delatte die de vergadering onderhield over "La propriété 
foncière dans certains villages flamands du 16e siècle". 

Daarnaast werden zowel leden als nietleden (vaak pas afgestudeerde 
licentiaten), met het oog op een eventuele publikatie, bereid gevonden om de 
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vergadering toe te spreken. Adriaan Verhulst en Antoine De Schrijver 
bijvoorbeeld, konden via de Maatschappij bekendheid geven aan hun eerste 
werk. Verhulst studeerde af in 1953 en debuteerde dat jaar ook binnen de 
Maatschappij met een voordracht over de vroegste landelijke geschiedenis 
van de streek rond Gent en een artikel over de stichting en de vroegste 
geschiedenis van de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdij. Antoine De 
Schrijver publiceerde geen van zijn studies in de Handelingen, maar trad ook 
op als spreker, eveneens toen hij pas in 1950 afstudeerde en werkzaam was 
als aspirant van het NFW047 . De kunsthistoricus had het over de 
oorspronkelijke plaats van het Lam-Gods-retabel in de Sint-Baafskathedraal, 
een vraagstuk waar voorgangers zich zoveel eerder al hadden over gebogen 
binnen de Maatschappij. 

Die voordrachten behandelden in hoofdzaak nog steeds Gentse en 
Vlaamse onderwerpen en de belangstellingssfeer verschilde nauwelijks van 
de interesses die al bleken uit de publikatie van de artikelen. Niet 
verwonderlijk, want de voordrachten waren vaak het gevolg van een eerder 
gepubliceerd onderzoek, of vormden omgekeerd stof voor nieuwe, nog te 
publiceren artikels. 

C. Speciale activiteiten 

Andere, buitengewone activiteiten plande de Maatschappij niet. Vooral 
voorzitter Van den Gheyn scheen het daar moeilijk mee te hebben. De 
archeologische wandelingen en excursies bijvoorbeeld, reeds voor de oorlog 
drastisch teruggebracht, wilde hij onder geen beding opgeven. Maar de 
plannen voor het verder zetten van deze activiteit leidden vooralsnog niet tot 
concrete resultaten. 

Op zijn vraag leidde de voorzitter de Maatschappij wel naar een aantal 
nieuwe activiteiten rondom de gebroeders Van Eyck en het Lam Gods. 
Opnieuw was kanunnik Van den Gheyn nauw betrokken geweest bij deze 
recentste episode in de geschiedenis van het Lam. Ook voor de Tweede 
Wereldoorlog had hij het retabel laten verdwijnen uit de Sint
Baafskathedraal. Maar de Duitsers kregen het toen wel in de gaten, meer 
bepaald in het Franse Pau van waaruit het in augustus 1942 verdween. 
Uiteindelijk kwam alles echter weer terecht: Amerikaanse soldaten ontdekten 
het Lam Gods in een zoutmijn te Alt-Assee in Oostenrijk in mei 1945, en 
enkele maanden later werd het overhandigd in het Koninklijk Paleis te 
Laken. Op de middag van 30 oktober vertrok het Lam Gods dan, onder 
strenge bewaking van de Rijkswacht, vanuit Brussel naar Gent, waar het aan 
de Keizerpoort opgewacht werd door een grote menigte. En onder alle 

47 Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
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notabelen was het kanunnik Van den Gheyn die het retabel opnieuw in 
ontvangst mocht nemen. 

Om die behouden terugkeer te vieren werd door stad en bisdom een Van 
Eyck-comité opgericht dat, onder leiding van kanunnik Van den Gheyn, op 6 
november enkele feestelijkheden zou organiseren. De voorzitter verzocht ook 
zijn Maatschappij opnieuw om hulp en de rest van het bestuur aanvaardde het 
voorstel zeer welwillend. Zo kon de Maatschappij nog maar eens instaan 
voor een academische zitting ter ere van de Van Eycks. Niet bijster origineel, 
maar gezien de opkomst en de sfeer in de Aula, wel bijzonder geslaagd. Na 
voordrachten van voorzitter Van den Gheyn (over de geschiedenis en de 
omzwervingen van het Lam), regeringsafgevaardigde Emile Langui en 
tenslotte ondervoorzitter Hans Van Werveke, bood bisschop Coppieters de 
heren 's middags een lunch aan. De gouverneur en de provincie offreerden 
dan weer een muzikale viering in de Koninklijke Opera. De dag werd 
besloten in de Sint-Baafskathedraal zelf met een uitvoering van religieuze 
muziek en de onthulling van een bronzen gedenkplaat in de kapel, als dank 
voor het terugvinden van het werk door de Amerikaanse legergroep en de 
overhandiging aan België48. 

De onvermoeibare kanunnik Van den Gheyn mocht enkele jaren later, op 
16 december 1951, zelf in de bloemetjes gezet worden. Want de 
Maatschappij wilde de 50ste verjaring van het voorzitterschap van Van den 
Gheyn niet ongemerkt voorbij laten gaan. De stedelijke en kerkelijke 
overheden evenmin: zij sloten zich bij de huldiging aan en waren talrijk 
vertegenwoordigd. Onder de aanwezigen waren ondermeer burgemeester 
Emile Claeys, de schepenen De Groote en Vermeulen en oud-burgemeester 
Alfred Vander Stegen; de kanunniken De Kesel, De Keyzer en Van 
Imschoot; E.H. Schaillé, superior van het Sint-Lievenscollege; Jos Denijs, 
conservator van het Gentse Rijksarchief; Henri Nowé, conservator van het 
Stadsarchief; Prof. R. Apers, hoofdbibliothecaris van de Gentse Universiteit; 
het bestuur en talrijke leden en sympathisanten. 

Het bestuur van de Maatschappij had gemeend haar voorzitter een 
genoegen te doen door de grote zaal van het Byloke-museum, waar de 
godsdienstige voorwerpen en het grafbeeld van de ridder van Heusden waren 
ondergebracht, naar hem te noemen. Als voorzitter van de Commissie van het 
Museum was Van den Gheyn immers sedert 29 jaar een van de grote 

48 Aan de Van Eyck-herdenking, ingericht in 1941 bij de herdenking .van de 
vijfhonderdste verjaring van het overlijden van Jan Van Eyck, een initiatief van 
De Vlag in samenwerking met het toenmalige stadsbestuur, nam de Maatschappij geen 
deel. De lotgevallen van het Lam Gods beschreef Gabriël Van den Gheyn in "Les 
tribu1ations de l'Agneau Mystique", Revue beige d'Archéologie et d'Histoire de /'Art, 
1945; in "L'Odyssée de l'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940" en in "De van 
Eyck-dagen, 1945. Openingsrede", HMGOG, Nieuwe Reeks, 1945. 
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weldoeners van de instelling. Met goedkeuring van het stadsbestuur werd 
daartoe een bronzen gedenkplaat aangebracht, na de gebruikelijke 
toespraken, ditmaal door Hans Van Werveke (in naam van de Maatschappij), 
Henri Nowé (als conservator van het museum) en burgemeester Emiel Claeys 
(in naam van de stad Gent). Zij prezen de jubilaris als voorzitter, als 
kunsthistoricus en archeoloog, als beschermer van de Gentse kunstschatten 
en monumenten, en als opvoeder van de Gentse jeugd. 

Kanunnik Van den Gheyn dankte de Maatschappij voor het huldebetoon 
in een humoristische en spontane toespraak: wat hem gedurende zijn lange 
loopbaan geleid had was, zei hij tot besluit, het plichtsbesef. "En wat moet ik 
thans doen? Voortdoen zonder verzwakking!"49. 

5. BESLUIT 

Twee jaar later moest Gabriël Van den Gheyn echter afstand doen van 
zijn voorzitterschap. Tegelijk nam hij afscheid van de Maatschappij. Op 18 
december 1953 meldde hij zijn bestuursleden dat hij, gezien zijn ouderdom 
en verplaatsingsmoeilijkheden, de tijd gekomem achtte om het roer over te 
dragen. Met typerende eenvoud schreef hij: "Het is mij een aangename plicht 
de leden te bedanken die mij zolang hebben vereerd met hun vertrouwen en 
genegenheid. Daarvan hebben zij een plechtig bewijs gegeven op mijn 
gevierde vijftigjaar-jubilé op zondag 16 december 1951. Gemakkelijk zal het 
zijn mij te vervangen door den keus onder u van een nieuwe voorzitter, die 
het zijne zal bijbrengen tot groei en bloei onzer Maatschappij". 

Van den Gheyn had de Maatschappij geleid in de periode van de grote 
herstellingen, daarna had hij ze door de moeilijke periode van het Interbellum 
moeten loodsen. Nu de omstandigheden zo anders waren had hij, in de laatste 
periode van zijn voorzitterschap, ook de brug geslagen naar de eigentijdse 
periode. 

Het succes van deze operatie was niet onverdeeld gelukkig. Enerzijds 
legde de Maatschappij de lat noodgedwongen enkele streepjes lager. Maar 
door de concentratie van de inspanningen op de publikatie van haar 
Handelingen, kon hij de Maatschappij anderzijds opnieuw een voorname rol 
laten spelen in het geschiedkundig landschap van Vlaanderen. In die zin kon 

49 Andere weldoeners, tevens prominente figuren in de vroege geschiedenis 
van de Maatschappij, waren na hun overlijden op dezelfde rnanier gehuldigd. Zo was 
er reeds een zaal Herrnann Van Duyse (de eerste conservator van het vroegere 
museum in de Steenstraat), een zaal Alfons Van Werveke (de tweede conservator die 
de overbrenging naar de Byloke realiseerde in 1925), en een zaal Joseph Maertens de 
Noordhout (de gerenommeerde archeoloog die het museum verrijkte met een groot 
aantal van zijn vondsten). 
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de kanunnik Van den Gheyn een florerende Maatschappij achterlaten en was 
de laatste periode van zijn voorzitterschap ook het laatste breukpunt in de 
geschiedenis van de Maatschappij. Onder de volgende voorzitters zou de 
Maatschappij immers geen opmerkelijke veranderingen meer ondergaan. Het 
pad voor de komende decennia was uitgezet. 

168 



HOOFDSTUKS 

HET VOORZITTERSCHAPVAN HANS VAN WERVEKE 

(1953-1974) 

I. ALGEMEEN 

De verdienste van Hans Van Werveke en zijn kompanen lag vooral in het 
verhogen van het niveau van de publikaties, enerzijds door hun goede neus 
voor het vinden van bekwame auteurs, anderzijds door een streng 
doorgevoerde selectie van de ingezonden bijdragen. Dankzij een verzorgend 
vadertje staat kon het publikatieritme van de Handelingen trouwens verder 
verzekerd worden, zonder de leden al te veel te moeten belasten. 

De voordrachten verloren daarentegen nog meer van hun pluimen. Naar 
het einde van deze periode toe, was de geboden kwaliteit hier nog nauwelijks 
een garantie om meer dan een handje vol belangstellenden uit hun luie zetel 
te lokken en begin de jaren '70 verloor tenslotte ook het bestuur zijn 
enthousiasme. 

Ook de bekendheid van de Maatschappij daalde na het overlijden van 
kanunnik Van den Gheyn. De oude voorzitter was altijd een bekend, en zelfs 
bemind gezicht geweest in de stad. Hans Van Werveke was dat veel minder. 
Hij had zijn faam verworven in de universitaire wereld en omwille van zijn 
wetenschappelijke verwezenlijkingen. Het ledenaantal bleef echter op peil: 
thans stonden precies die nauwe banden met de Gentse Universiteit daarvoor 
in. De Maatschappij vulde haar rangen voortaan bijna uitsluitend aan door de 
opname van geschoolde geschiedkundigen. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Het aftreden van kanunnik Van den Gheyn, op 18 december 1953, kwam 
niet echt als een verrassing. Ook stelde de opvolging weinig problemen. 
Unaniem werd Hans Van Werveke naar voren geschoven. Buiten Van 
Werveke's wetenschappelijke kunde, waarvan hij de Maatschappij steeds gul 
had laten meegenieten, had hij immer het volle vertrouwen van kanunnik 
Van den Gheyn genoten. Bovendien fungeerde hij zowat als laatste 
bindteken, enerzijds met de jongere leden die hij vaak zelf gevormd had, 
anderzijds met de vroegste geschiedenis van de Maatschappij, opklimmend 
tot in de tijd van vóór de Expo, toen figuren als Paul Fredericq, Hermann 
Van Duyse, Armand Heins en kanunnik Van den Gheyn zelf vriend des 
huizes waren bij de Van Wervekes. 
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Op de Buitengewone Vergadering van 2 februari 1954, uitzonderlijk in de 
gebouwen van het HIKO, gaven ook de leden hun vertrouwen aan Van 
Werveke, terwijl ze kanunnik Van den Gheyn het ere-voorzitterschap van de 
Maatschappij opdroegen. Tegelijk was ook de rest van het bestuur 
uitgetreden; haar voorstellen voor de verkiezing van het nieuw bestuur 
werden door de leden volledig opgevolgd. 

Het resultaat leverde nauwelijks verschuivingen op. Jozef Duverger werd 
herkozen als ondervoorzitter, samen met ere-stadsarchivaris Henri Nowé, de 
vroegere penningmeester die nu de plaats innam van Hans Van Werveke. Zij 
kregen nog een derde man naast zich. De reden waarom de Maatschappij nu 
met drie ondervoorzitters scheep wou gaan was niet meteen duidelijk. De 
keuze van de aangestelde persoon, kanunnik Jozef De Keyzer, maakt het al 
veel begrijpelijker. Naast haar vertegenwoordigers uit de universiteit en de 
archieven, wou het bestuur, na het wegvallen van Gabriël Van den Gheyn, 
ook de verstandhouding met het bisdom verzekerd zien. En wie kon die beter 
garanderen dan kanunnik De Keyzer, sinds jaren hulparchivaris van het 
bisdom. 

Lang duurde dit triumviraat nochtans niet, want na het overlijden van 
Jozef De Keyzer in 1956, werd voorlopig geen nieuwe ondervoorzitter 
aangeduid. Dit gebeurde pas in 1973 met de benoeming van Prof. Dr. 
Siegfried De Laet. Deze was vanaf 1944 secretaris-penningmeester geweest 
en in 1954 uit het bestuur getreden. Hij werd toen in die functie vervangen 
door de jonge Raoul Van Caenegem, die pas aangesteld was als assistent bij 
Professor Ganshof. Prof. Dr. Jan Dhondt, die in deze jaren de basis legde van 
het nieuwe seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis, bleef als secretaris 
intussen verantwoordelijk voor de publikaties van de Maatschappij. 

Tot in de jaren '70 was de stabiliteit in het bestuur dus verzekerd en dit 
kon de gang van zaken enkel ten goede komen. Ook het aantreden in 1954-55 
van Raoul Van Caenegem, sindsdien een vaste waarde binnen het bestuur, 
scheen daar weinig aan te veranderen, ware het niet dat het tussen de twee 
secretarissen weldra helemaal niet boterde. De onwil van beide kanten 
dateerde van het begin van de jaren '60 en werd veroorzaakt door een 
onderliggend conflict ontstaan op universitair niveau, bij de opvolging van 
Professor Ganshof. Zowel Dhondt als Van Caenegem kloegen meermaals bij 
voorzitter Van Werveke, die niet veel anders vermocht dan met· zalvende 
woorden de gemoederen te bedaren. De grond van de discussie was steeds de 
verdeling van de bevoegdheden van de beide secretarissen. Jan Dhondt ging 
ervan uit dat hij geheel en alleen de leiding en het initiatief inzake de 
publikaties had en dat de penningmeester de gelden inde en de rekeningen 
betaalde, zonder dat hem dit inzake de inhoud van de publikaties 
medezeggingschap gaf (in praktijk kon elk bestuurslid wel voorstellen 
formuleren inzake mogelijke publikaties en deze werden dan zonder 
uitzondering uÜgevoerd, met maximaal één jaar uitstel). Raoul Van 
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Caenegem bleek dan weer erg karig met nieuws over de financiële toestand 
van de Maatschappij, in elk geval tegenover Dhondt, die niet steeds wist 
hoeveel er in kas was en daardoor een paar keer in verlegenheid kwam. 
Wederzijdse informatie was overigens meestal reeds genoeg om opheldering 
te brengen in dergelijke disputen, maar of de voorzitter of een van de beide 
secretarissen daar nu op aandrong of niet, echt vlot zou het nooit gaan tussen 
de twee secretarissen. 

Ten gevolge van het plotse overlijden van Jan Dhondt traden in 1972 een 
aantal nieuwe wijzigingen op in de samenstelling van het bestuur. Dhondts 
vriend en leeftijdgenoot, Siegfried De Laet, trad zoals gezegd opnieuw tot het 
bestuur toe, als derde ondervoorzitter naast Jozef Duverger en Henri Nowé. 
Hilde De Ridder-Symoens, die in 1969 bij Van Caenegem gedoctoreerd was 
en verbonden was aan het NFWO, verscheen ten tonele als adjunct
secretaresse, aanvankelijk verantwoordelijk voor de briefwisseling, doch ook 
om secretaris-penningmeester Van Caenegem bij te staan bij de zorg om de 
publikaties. Zij was meteen de eerste, en tot in 1992 de enige historica die 
doordrong tot in het bestuur van de Maatschappij. 

Met haar komst verhuisde de 'Maatschappelijke' zetel in november 1972 
definitief van de Abrahamstraat naar de Blandijnberg. De banden met het 
stadsarchief bleven wel behouden. De bibliotheek van de Maatschappij bleef 
er ter bewaring, onder de hoede van medelid Dr. Johan Decavele, die in 
datzelfde jaar benoemd werd tot stadsarchivaris, in opvolging van een ander 
medelid, Julien Boes. De uitwisseling van haar publikaties met andere 
verenigingen en tijdschriften in binnen- en buitenland (een honderdtal 
ruilakkoorden), deed de collectie van de Maatschappij overigens nog steeds 
aangroeien50. 

De rol van de leden was met het aantreden van Hans Van Werveke 
volledig uitgespeeld. De laatste keer dat ze een inbreng hadden in 
bestuurszaken was precies met de verkiezing van Van Werveke tot voorzitter. 
Sommigen hadden nog enige invloed in de publikaties van de Maatschappij, 
hetzij als auteur, hetzij als lid van het later opgerichte redactiecomité. De 
andere leden waren gewoon abonnees met een aantal rechten. Zij ontvingen 
de jaarlijkse Handelingen, werden uitgenodigd tot het bijwonen van de 
voordrachtencyclus en mochten tenslotte de collectie van historische en 
heemkundige (ruil)tijdschriften en monografieën consulteren in het 
stadsarchief. Voortaan nam het bestuur echter alle beslissingen autonoom. 

50 De verzameling nam trouwens aanzienlijke vormen aan. Een lijst van 
tijdschriften waarmee de Maatschappij een ruildienst onderhield vonden we terug in 
de Handelingen, Nieuwe Reeks, jrg. 27, 1973, pp. 265-272. 
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3. FINANCIELE SITUATIE 

De financiële toestand van de Maatschappij bleef onder het voorzitter
schap van Van W erveke vrij bevredigend. Naar de wensen van 
penningmeester was de situatie echter nooit bevredigend genoeg. Dat de 
balansen telkens weer in evenwicht waren zei inderdaad zo goed als niets. 
Realiteit was dat de Maatschappij steeds in haar publikatie-activiteiten 
beperkt werd door een gebrek aan financiële mogelijkheden en dat de 
omvang van elke publikatie telkens vooraf gewikt en gewogen moest 
worden. 

De drukkosten bleven immers onverminderd (en zelfs vrij onrust
wekkend) stijgen. Waar de publikatie van de Handelingen in 1965 nog 
22.235 fr. had gekost, legde drukkerij Sanderus, waar de Maatschappij sinds 
1953 mee werkte, haar rekeningen voor van 34.071 (1966), 41.793 (1967), 
46.410 (1968) en 75.000 fr. (1969). De Handelingen van 1971 moesten zelfs 
op krediet gemaakt worden. 96% van de door de Maatschappij gemaakte 
uitgaven werden nog steeds aan de publikatie van haar Handelingen en 
Verhandelingen besteed. De resterende 4% werd gebruikt voor 
verzendingskosten, want noch de sprekers, noch de bestuursleden werden 
vergoed. Omdat de Maatschappij dergelijke inspanningen deed, om 
ondermeer nuttige repertoria en oorspronkelijke bijdragen van (jonge) 
geschiedvorsers te publiceren, rekende ze natuurlijk op begrip voor haar 
financiële moeilijkheden, want met de eigen lidgelden had ze het nooit 
kunnen bolwerken. Uit alle opgemaakte begrotingen blijkt dat de 
Maatschappij bleef hopen op bijkomende subsidies, vooral van de stad. 

In 1953, na lang aandringen, wierpen de eerdere inspanningen van 
secretaris-penningmeester De Laet eindelijk vruchten af: de bijdrage van 
3.000 fr. werd verhoogd naar 5.000 fr. (en dit na gunstig advies van 
stadsarchivaris Nowé). Dat het nog altijd maar een mager beestje was, 
dachten De Laet en zijn opvolger ook, maar het stadsbestuur had voorlopig 
geen oren naar de nieuwe smeekbeden van het bestuur en haar mannetjes in 
de adviserende raden. Raoul Van Caenegem kreeg zelfs te horen dat de 
subsidie van 1953 geen enkele garantie inhield voor de komende jaren. Zijn 
hoop op een nieuwe, substantiële verhoging werd voorlopig niet ingelost. In 
1972, toen hij zich daar nog maar eens over bekloeg, was Van Caenegem zelf 
de archieven ingedoken. Voor ons becijferde hij dat: "De subsidiëring van de 
Stad, die in 1910 250 goudfranken bedroeg, sinds 1952 onveranderd was 
gebleven op 5.000 F". Die som dekte toen ongeveer de BTW op de 
drukkersrekening! 

Staat en Provincie bleken ietwat guller. Hun jaarlijkse subsidies waren 
samen goed voor meer dan de helft van de totale inkomsten van de 
Maatschappij. De staat liet de omvang van zijn jaarlijkse bijdrage afhangen 
van de publikaties en de financiële toestand van de Maatschappij, wat voor 
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het bestuur een vrij gunstige regeling was: gezien de koppeling van de 
publikatiekosten aan de subsidies werd het bedrag immers regelmatig 
opgedreven, hoewel dit volgens de secretaris-penningmeester nooit in 
voldoende mate gebeurde. De provincie stortte haar jaarlijkse bijdrage niet 
meer rechtstreeks aan de Maatschappij, maar aan het Oostvlaams Verbond 
van Kringen voor Geschiedenis en Oudheidkundige. Het Verbond verdeelde 
de subsidie vervolgens onder de negen bij haar aangesloten verenigingen 
volgens de verdeelsleutel opgesteld door haar eerste voorzitter Jan Dhondt, 
bij de oprichting van het Verbond in 1942. 

Een onvoorziene vermindering van de inkomsten, zoals in 1964 toen de 
staat en de provincie hun bijdrage reduceerden omwille van de schijnbaar 
gunstige toestand van de Maatschappij, noopte secretaris-penningmeester 
Van Caenegem en secretaris van de publikaties Jan Dhondt wel tot dringend 
overleg. De enige oplossing bestond echter steeds in het beperken van het 
volume van de Handelingen. Aan de lidgelden wilde het bestuur, uit vrees 
leden te verliezen, immers zo min mogelijk raken. Nog tot in 1972 bleef de 
bijdrage voor het lidmaatschap bepaald op 100 fr., dit tot een meeropbrengst 
echt nodig was sinds het aandeel van de inkomsten uit lidgelden, dat 
aanvankelijk 30% bedroeg, geleidelijk gedaald was tot 15% in 1972. Onder 
dergelijke omstandigheden werd het lidgeld gedwongen verhoogd tot 200 fr. 
(eerst opgetrokken van 100 naar 150, het jaar daarop naar 200). Dergelijke 
verhoging was echter niet meer dan normaal. Na de crisisjaren was het 
eigenlijk niet meer dan een aanpassing aan de gestegen levensduurte. 

Het bestuur deed daarnaast ook een inspanning om de Handelingen in een 
aantal Gentse boekhandels verkocht te krijgen. De boekhandels Claeys, 
Rombaut, Marnix en Standaard namen elk jaar enkele exemplaren van het 
nieuwe nummer van de Handelingen in depot. De oudere voorraad kon 
aangeboden worden langs Rombaut en Antoon Overdiep (Standaard) 
Antwerpen. Op de voorstellen van de Standaardboekhandel uit 1972, voor 
een monopolie op de distributie van de publikaties, werd niet ingegaan. Het 
bestuur wilde de distributie via de andere Gentse boekhandels niet verliezen, 
ondanks het feit dat de opbrengsten uit die verkoop, op één uitzondering na, 
eerder gering waren. 

4. ACTIVITEITEN 

A. Publikaties 

Met haar publikaties behield de Maatschappij haar uitstraling naar de 
buitenwereld toe. In feite was het enkel op grond van deze bedrijvigheid dat 
de Maatschappij ook buiten Gent nog gewaardeerd werd. Jan Dhondt, al 
jaren secretaris voor de uitgaven, gaf toe dat er onder zijn bewind ook enkele 
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vergissingen waren geschied. Maar dat de publikaties van de Maatschappij 
tot de beste behoorden van wat plaatselijke verenigingen uit het land 
brachten, kon volgens hem evenmin betwist worden. 

Tot aan zijn dood zag hij grotendeels zelf toe op het beveiligen van het 
publikatieritme en het kwalitatieve niveau van de uitgaven51. Dhondt schrok 
er ook geenszins voor terug inzendingen te weigeren, zelfs niet wanneer het 
auteurs betrof die sinds jaren bedrijvig waren voor de Maatschappij. Dr. 
Marcel Deruelle was in dat ongelukkige geval. Deze filoloog, tevens 
licentiaat in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie, had als vriend van 
Armand Heins zijn eerste stappen gezet binnen de Maatschappij en hij was 
haar sindsdien trouw gebleven. Toen hij in 1970 kwam aanzetten met een 
archeologische studie over het Sint-Veerleplein, werd die door Dhondt echter 
vriendelijk geweigerd. Deruelle reageerde zeer verbolgen: niet alleen was hij 
overtuigd van zijn prestatie, bovendien had een oudleerling, Jan Dhondt, het 
aangedurfd de studie zonder pardon af te voeren. En oudleerlingen, die 
behoorden per definitie meer respect te betonen! Voorzitter Van Werveke, 
die er zelf aan twijfelde of Deruelle nog in staat was er iets aanvaardbaars 
van te maken ("D. moge enige kennis van de archeologie hebben, met de 
geschiedkundige aspecten weet hij geen raad"), haalde bij deze gelegenheid 
zijn publikatie-secretaris uit de verlegenheid. 

Na Dhondt, in 1973, werd een leescomité samengesteld uit het bestuur en 
een aantalleden gespecialiseerd in verschillende disciplines. Daarin zetelden 
Prof. Baltbazar en Prof. Van Eenoo voor Hedendaagse Geschiedenis; Prof. 
Brulez en Daniël Van Rijssel voor de nieuwe tijden; Prof. De Laet en Dr. 
Nenquin voor Archeologie en Oudheid; Prof. Buntinx voor alles wat het 
archiefwezen aanging; Prof. Duverger voor kunstgeschiedenis; Prof. De 
Smidt voor bouwkunst; Dr. Milis voor kerkgeschiedenis; Dr. Gysseling, 
natuurlijk, voor topografie; en Prof. Van Elslander voor de bijdragen 
betreffende de literatuur. Voorzitter Van Werveke was bereid alle teksten na 
te lezen voor de taal. Dit leescomité diende een keer per jaar te vergaderen 
om verslag te geven van haar bevindingen. · 

Het bestuur aanvaardde op 2 maart 1973 ook een nieuw reglement dat 
stipuleerde dat het, naast de jaarlijkse statutaire vergadering, nogmaals bijeen 
zou komen in januari of februari om het verslag van het leescomité te 
bespreken en een orde van prioriteit van de verschillende artikels op te stellen 
(bij gelijke verdiensten werd voorkeur gegeven aan leden-auteurs). Indien er 
voldoende kopij was kon er dan nog een bestuursvergadering plaatsvinden 
om over de samenstelling van de bundel te beslissen. 

Nog steeds gaf het bestuur aan heel wat jonge historici de gelegenheid de 

51 Enkel de Handelingen van 1972 verschenen met een aanzienlijke vertraging, 
dit precies als gevolg van het overlijden van Jan Dhondt. 
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eerste vruchten van hun opzoekingen te publiceren in haar Handelingen, 
terwijl anderzijds het publiek langs die weg kennis kon maken met nieuw en 
origineel werk. Vaak waren dergelijke bijdragen het resultaat van een 
licentiaatsverhandeling, of voortgezet onderzoek, gepromoot door een van de 
professoren van die auteurs. Die waren op hun beurt meestal oude bekenden 
van de Maatschappij. Een aantal van die auteurs ging weldra de nieuwe garde 
van universiteitsprofessoren uitmaken, toen hun leermeesters, de generatie 
die na de vervlaamsing van de Universiteit het roer in handen had genomen, 
er in de periode 1956-1972 mee ophielden. Voor de Maatschappij bleek deze 
vernieuwing in elk geval zeer vruchtbaar. 

De evolutie van de inhoud van de artikels verliep eveneens naar analogie 
met de belangstelling aan de Gentse Universiteit. Ze ging voornamelijk ten 
voordele van de Nieuwe en Nieuwste Tijden, voor wat de periodisering 
betreft, en ten voordele van de sociaal-economische geschiedenis en de 
geografische geschiedenis, als we de verschillende disciplines onder de loupe 
nemen. 

De archeologie en de Oudste Tijden kwamen minder aan bod. De enkele 
bijdragen waren van de hand van Siegfried De Laet (hij besprak zijn 
opgravingen te Postel, die de Maatschappij in 1953 patroneerde, en die daar 
twee grafheuvels blootlegden), diens toenmalige assistent en latere opvolger, 
Jacques Nenquin (over de zoutontginning in de praehistorie en over de 
'handelspraktijken' van de Noormannen) en hun studente Lieve de Clippele 
(over het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke). 

Niettemin behandelden de veelvuldige bijdragen betreffende de geografie 
vaak probleemgevallen die zeker de archeologen niet onberoerd konden 
laten. We vermelden voor de Vroegste Tijden het artikel van Nicole Pannier 
over de datering van de Duinkerken lU-B-transgressie en het dijksysteem ten 
noorden van Brugge, van Coornaert over de historische geografie van de 
streek rondom Brugge, en de nog bekendere studie uit 1958 van ingenieur 
Jan Ameryckx en Adriaan Verhulst "Enkele historisch-geografische 
problemen in verband met de Oudste Geschiedenis van de. Vlaamse 
kustvlakte". Verhulst was intussen part-time docent bij de geologen 
geworden. Later, in 1958, werd hij belast met het vak historische 
aardrijkskunde en toen Hans Van Werveke in 1966 afscheid nam van de 
Universiteit, nam Verhulst onder meer zijn cursus Geschiedenis van België 
over. Ook binnen de Maatschappij werd zijn werk op prijs gesteld. In deze 
periode publiceerde hij nog vier artikels waarvan alle een sterk historisch
geografische inslag hadden: een ging over de vroegste geschiedenis van het 
Sint-Maarteoskapittel en de stad Ieper, alle andere artikels behandelden de 
vroegste geschiedenis en het ontstaan van de stad Gent, ook de studie over 
het Castrum en de Oudburg, die hij met voorzitter Van Werveke publiceerde 
in 1960. 

De middele~uwse waterwegen werden bestudeerd in de historisch-
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geografische artikels van Stan Astaes (over het waterwegennet ten noorden 
van Brugge), Robert Boterberge (over het overstromingsgebied van de IJzer) 
en Roger Degryse (ook over de IJzervlakte, de "Magna Sclusa" en de abdij 
Ter Duinen), alle drie toekomstige geschiedenisleraren; en Achiel De Vos 
(over de loop van de Durroe en haar bijrivier de Poeke) en E.H. J. 
Winnepenninckx (rond het graven van de Coupure te Gent). Van Jacques 
Mertens, de eerste licentiaat die doctoreerde onder leiding van Adriaan 
Verhuist, publiceerde de Maatschappij bijdragen over Biervliet als 
laatmiddeleeuws centrum van zoutwinning, over de dijkbreuken en het 
dijkherstel in Hulsterambacht naar aanleiding van een rapport van 1582, en 
over het tarief van de "Overslach" te Wachtebeke in de 16e eeuw. Voorts 
publiceerde de Maatschappij nog een boeiend artikel van Willy Buntinx, later 
assistent bij het Gentse Rijksarchief, over Waterdunen, de vergeten stad in 
Zeeuws-Vlaanderen. Een laatste geschiedkundig-geografisch probleem, dat 
van de "dries" in de middeleeuwse landbouw in Vlaanderen, werd 
aangesneden door licentiaat Jan Boon, terwijl Jan Dhondt een studie over de 
topografie van Brugge op zijn naam zette. 

Het probleem van de overgang van Oudheid naar Middeleeuwen, periode 
waarin voorgaande studies zich situeerden, werd behandeld door prof. Pieter 
Lambrechts in een van de opmerkelijkste studies van deze periode 
verschenen in de Handelingen: "Van Oudheid naar Middeleeuwen: 
continuïteit of discontinuïteit?". 

Maar als de Middeleeuwen al aan bod kwamen, was dit in de eerste plaats 
toch in bijdragen betreffende de kerkgeschiedenis. Walter Braeckman, 
momenteel werkzaam als BRTN-journalist, deed dit in een studie over de 
moeilijkheden van de Sint-Pietersabdij in de Late Middeleeuwen. Nog andere 
auteurs leverden een bijdrage over het religieuze leven in Gent, en daarbij 
werd zelf, de 'inwendige' monnik niet over het hoofd gezien. Zo bestudeerde 
licentiate Denise Roelandt de voedingsgewoonten in de Gentse Sint-Pieters
en Sint-Baafsabdij tijdens de Late Middeleeuwen. De andere artikels waren 
klassieker van opzet. P. Voet had het over diezelfde Gentse monnik, J. 
Winnepenninckx over het leven in de Sint-Baafsabdij en Jan De Grauwe over 
de stichting van de Gentse kartuis "Koningsdal" te Rooigem. Myette 
Voordeckers-Declercq zocht dan weer naar het ontstaan van de Veerlecultus 
in de stad, terwijl pastoor Jan Noterdaeme enkel over zijn eigen streek 
publiceerde. Hij onderwierp de fiscus Snellegem en de vroegste kerstening in 
het westen van Brugge aan een onderzoek. Het waardevolste materiaal kwam 
echter van Ludo Milis, poulain van Raoul Van Caenegem, onder wie hij in 
1967 ook als eerste doctoreerde. Zijn vroegste studieonderwerp was de abdij 
van Ename en haar bezittingen in de periode 1063-1250. Kamiel Geert Van 
Acker, die in 1950 doctoreerde onder Ganshof en later hoofdbibliothecaris 
van de Gentse Universiteit werd, schreef dan weer een van de weinige 
literatuurhistorische bijdragen. Hij bestudeerde de handschriften van de 
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vroegere Sint-Baafslibrije thans nog bewaard in de bibliotheek van het 
kapittel van de Sint-Baafs-kathedraal. 

In het geheel mochten de Middeleeuwen zich echter niet meer verheugen 
op de aanzienlijke aandacht van voorheen. Pastoor Noterdaeme van 
Snellegem had het nog wel over Jacob van Maerlant en over de graven van 
Vlaanderen en hun domein rond Brugge, de grote middeleeuwse 
gebeurtenissen zoals die voor en na de eeuwwisseling in de Maatschappij 
beschreven werden door Victor Fris, werden niet meer aangekaart. Van de 
overige studies betreffende de Middeleeuwen moeten we wel nog deze 
vermelden van Walter Prevenier over het vertegenwoordigend karakter van 
de Vlaamse Parlementen van de 14e eeuw. Vier jaar later, in 1962, 
doctoreerde hij onder Strubbe, om hem vervolgens bij zijn emeritaat in 1968 
op te volgen als full-time docent voor de oorkondenleer, paleografie en 
inleiding tot de historische kritiek. Thérèse de Hemptinne was op haar beurt 
studente van Professor Prevenier. In 1969 debuteerde zij binnen de 
Maatschappij met een artikel over het ontstaan van een lokaal scriptorium te 
Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Roger Degryse, die zijn 
doctoraat afwerkte onder Hans Van Werveke tekende in 1967 tenslotte voor 
een artikel rond de 'justiciarus' van 1163 en het erfelijk ammanschap te 
Nieuwpoort. 

De grootste wijziging in de Handelingen van de Maatschappij was de 
explosie van het aantal artikels betreffende economische en sociale 
geschiedenis. Na de eerste doorbraak, die nog dateerde uit de tijd van Pirenne 
en toen ook in het tijdschrift verder gezet werd door mensen als Henri De 
Sagher, Hubert Van Houtte, François Ganshof en later Hans Van Werveke 
(die in 1940 trouwens De Saghers college over economische geschiedenis 
had overgenomen), ontpopte deze discipline zich in de zestiger jaren tot het 
hoofdbestanddeel vari het geschiedkundig bedrijf. 

Zulk een 'boom' wekt weinig verwondering gezien wat er in deze jaren 
broeide aan de Universiteit en dan vooral binnen de seminaries Nieuwe en 
Nieuwste Tijden. Verschillende briljante produkten uit de school van Charles 
Verlinden zouden weldra publiceren in de Handelingen of aantreden om een 
voordracht te geven voor de Maatschappij. Onder deze hoogleraar 
doctoreerden achtereenvolgens Jan Craeybeckx (1953), Wilfried Brulez 
(1957), Hilda Desmedt (1958), Paul Deprez (1960) en tenslotte John Everaert 
(1969). Enkelen, van wie de bekendste en ongetwijfeld sympathiekste de in 
1970 gedoctoreerde Chris Vandenbroeke is, kregen dan weer hun opleiding 
van een van Verlindens assistenten, Etienne Scholliers (1944). Nog anderen, 
zoals Roger Degryse (1958) en Dieudonné Dalle (1959), werden diezelfde 
weg opgestuurd door Hans Van Werveke. 

Dieudonné Dalle richtte zijn aandacht naar de landbouweconomie en de 
rundveestapel in Veume-Ambacht in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij 
bekeek ook de pogingen die men daar in de Nieuwe Tijden deed voor de 
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heropbeuring van de locale wolnijverheid. Hilde Coppejans-Desmedt deed 
hetzelfde voor de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de 19e eeuw, 
hoewel zij zich toch voornamelijk interesseerde in de processen tot 
industrialisering en de moeilijkheden die dit meebracht voor de samenleving. 
Deze belangstelling leidde nog tot twee bijdragen voor de Handelingen. Een 
eerste over de incidenten rond de constructie van de eerste mechanische 
weefgetouwen te Gent, een tweede over de Gentse vlasindustrie vanaf het 
einde van de 18e eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven. 
En Luc De Rijck onderzocht de kenmerken van de industriële ontwikkeling 
te Aalst in de periode 1795-1875. 

Meer in de sfeer van de handel zijn onder meer enkele studies van Chris 
Vandenbroeke, Joseph Bastin en Roger Degryse te situeren. Vandenbroeke's 
eerste artikel behandelde de graanbevoorrading te Gent en Brussel tijdens de 
eerste helft van de 19e eeuw. Joseph Bastin bestudeerde vóór hem de Gentse 
lijnwaadmarkt en linnenhandel in de 17e eeuw. En Roger Degryse, bekeek de 
Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378 (en werd 
hierover trouwens prompt van antwoord gediend door zijn vroegere 
leermeester, Hans Van Werveke, met een artikel over de Westeuropese 
muntstelsels in de tweede helft van de 14e eeuw). De bijdrage van John 
Everaert over Pierre-Ignace-Liévin van Alstein, een Gents slavenkapitein die 
in de 18e eeuw in Nantese dienst stond, was dan weer onberispelijk. 

Sommige auteurs richtten hun belangstelling voor sociaal- economische 
geschiedenis ook naar de demografische aspecten daarvan. Ook hier nam een 
leerling van Charles Verlinden het voortouw. Paul Deprez, thans hoogleraar 
aan de Universiteit van Manitoba (Canada), verleende vóór zijn doctoraat 
meermaals een bijdrage aan de Handelingen. Naast een methodologische 
studie over uitbatingen en grondbezit in Meigem tijdens de Nieuwe Tijden, 
publiceerde hij artikels over het bevolkingscijfer van de Heerlijkheid Nevele 
van de 16e tot de 18e eeuw en van Gent in de tweede helft van de 18e eeuw. 
Achiel De Vos bestudeerde 30 jaar bevolkingsevolutie van Evergem 
gedurende de 16e eeuw. Licentiaat Carlos De Rammelaere nam twee eeuwen 
bevolkingsevolutie onder handen voor het Land van Schorisse (1569-1796) 
en zijn collega Guido Vanlaere besprak de demografische evolutie in 
Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Ertvelde, Oosteeklo en Watervliet tijdens 
de 17e en 18e eeuw. Voorzitter Van Werveke publiceerde tenslotte zelf een 
demografisch-historische studie over de Gentse Sint-Niklaasparochie in 1681 
en Jaap Kruithof deed zeker niet onder met zijn bekend werk over de sociale 
samenstelling van de bevolking te Antwerpen, Brussel, Gent en Luik in 
1846-184 7, een artikel dat hij publiceerde in 1957, een jaar voor hij 
doctoreerde. 

Speciale aandacht ging tenslotte naar de analyse van de bronnen. In 
verscheidene artikels onderzochten Carlos De Rammelaere, Roger Delbaere 
en Juul Verhelst, die in 1972 als laatste mocht doctoreren onder Jan Dhondt, 
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de bruikbaarheid van bepaalde bronnen als instrument voor de sociale 
geschiedenis van de Nieuwe en de Nieuwste Tijden. 

De aandacht voor de sociaal-politieke gebeurtenissen en verhoudingen 
kwam vooral de Nieuwste Tijden ten goede, ten nadele van de Nieuwe 
Tijden, waar de sociaal-economische geschiedenis de hoofdattractie was 
geworden. Zo mocht licentiaat André Despretz nog wel de Gentse 
Calvinistische Republiek (1577-1579) behandelen, zijn studies werden 
algauw overschaduwd door die van Urbain Vermeulen, die de houding van 
de politieke groepen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876 
onderzocht, en door tal van andere bijdragen die voortsproten uit de 
enthousiaste bedrijvigheid aan het seminarie voor Nieuwste Geschiedenis. 

Voor deze evolutie was slechts één man verantwoordelijk: Jan Dhondt, 
die aan de Gentse Universiteit geleidelijk de Hedendaagse Geschiedenis 
uitbouwde tot een eigen discipline, met een eigen seminarie. Jan Dhondt, die 
tegelijk ook redactie-secretaris van de Maatschappij was, en zo goed als 
autonoom besliste over de Handelingen van de Maatschappij. Naast Urbain 
Vermeulen, doctoreerden onder zijn leiding nog verschillende mensen, die hij 
eveneens doorsluisde naar de Maatschappij, sommigen om er te publiceren in 
de Handelingen, anderen om er voordrachten te geven. Achtereenvolgens 
waren dit Jan Lambert (1960) die in zijn doctoraatsverhandeling de 
inbeslagname en verkoop van nationale goederen in de periode 1796-1821 
behandelde en daarrond ook een drietal artikels publiceerde voor de 
Handelingen; Denise De Weerdt en Romain Van Eenoo (1968), die reeds 
vóór hun doctoraat een voordracht gaven, De Weerdt over het onderwerp van 
haar licentiaatsverhandeling (de Gentse arbeider in de 19e eeuw), Romaio 
Van Eenoo, die weldra assistent werd van Dhondt en in 1972 zijn 
leeropdracht zou delen met Herman Balthazar, over het Daensisme te 
Brugge; Yvan Van Den Berghe (1969) analyseerde de reacties van de Brugse 
jacobijnen tijdens de eerste Franse inval van 1792-1793; Jules Hannes (1969) 
besprak in voordracht de promotoren van de Naamloze Vennootschap in 
België gedurende de periode 1820-1840; Julienne Laureyssens (1970), de 
tweede Gentse geschiedkundige die aan de Universiteit van Manitoba 
belandde, besprak hetzelfde onderwerp in voordracht, maar in haar artikel 
had ze het over het ontstaan van de Banque des Flandres als onverwacht 
eindresultaat van het project Banque Anglo-Belge; Herman Baltbazar (1970) 
die doctoreerde als assistent van Dhondt, daarna benoemd werd tot 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en werkzaam was in het 
Navorsingscentrum voor de Geschiedenis van de tweede Wereldoorlog, 
publiceerde in 1964 zijn eerste artikel voor de Handelingen, over de Gentse 
Werkersverenigingen in 1887. Hierna volgde nog een grondige studie over 
het sociaal-politiek wisselingsproces op het einde van de 18e eeuw, meer 
bepaald de Gentse Collatie als instrument van politieke doorbraak; Els Witte 
(1971) maakte het eveneens aan de VUB. Voor ze naar de hoofdstad vertrok 
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publiceerde ze voor de Handelingen nog studies over de revolutiedagen van 
1830 in Aalst, over de scheuring van de doctrinaire en radicale liberalen in 
Brussel tijdens de krachtmeting van 9 maart 1847 en, in samenwerking met 
Hugo De Schampheleire en Femand Bomé, over de Gentse vrijmetselaars 
tijdens het Empire en de Hollandse periode; Heirnut Gaus (1973) en Chris 
Coppens (1974) die eigenlijk doctoreerden onder Romain Van Eenoo, 
brachten eveneens originele studies. Gaus over het utopisch socialisme en 
romantiek in de Gentse pers en over het lezerspubliek van de Gentse 
dagbladen, dat hij probeerde te identificeren door analyse van de 
advertenties, Coppens over de politieke achtergrond en gezindheid van de 
Société Huet. De enige bijdrage betreffende de onderwijsgeschiedenis was 
van Jan Art, die eveneens zou doctoreren onder Romain Van Eenoo. 

Andere auteurs die eveneens de belangstelling voor het politieke leven 
van de 19e eeuw ingelepeld kregen op het seminarie voor Nieuwste Tijden, 
waren Daisy Devreese, thans verbonden aan het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, die voor de Maatschappij twee biografische artikels 
schreef over enkele van de meest illustere Gentse arbeidersleiders, en Hilaire 
Liebaut, licentiaat geschiedenis en later burgemeester van Lokeren, die de 
gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst onderzocht voor de 19e eeuw. 
Joseph De Smet, conservator van het Brugse Rijksarchief en bestuurslid van 
de Société d'Emulation, behandelde tenslotte de eerste jaren van de 
Katholieke Burgersgilde te Brugge (1878-1889). 

Groot was de aandacht voor de pers als middel tot het bestuderen van het 
politieke leven van de 19e eeuw. Verschillende auteurs waagden zich op dit 
relatief nieuwe terrein. Frida Martens, momenteel bibliothecaris aan het 
RUCA, bestudeerde de verkiezingen van de gemeenteraad te Gent voor de 
periode 1869-1878; A. Braeckman-Devolder behandelde in drie bijdragen het 
Gentse blad Den Vaderlander en zijn houding tegenover Willem I, de 
oprichting van het koninkrijk België en de strijd om de uitvoering van de 
XXIV artikelen; ook Edmond Voordeckers, die later doctoreerde onder Pieter 
Lambrechts en hoogleraar Byzantinistiek werd, leverde baanbrekend werk 
over de Gentse pers. Voor de Handelingen schreef hij echter slechts één 
bijdrage, "Een dubbelganger van de Gazette vanGend", in 1963. 

Naast hun gewone jaarlijkse Handelingen mochten de leden in 1967 ook 
nog F. Vandenhole's Inventaris van de dagbladpers ontvangen. Eerder in 
1960 was het tweede deel van Achiel De Vos' Inventaris der 
landbouwpachten in de jaarregisters van de Keure als extra-publikatie in de 
Verhandelingenreeks verschenen, alsook een uitgave van het beroemde 
Mémoire statistique sur le Département de l'Escaut van de toenmalige 
prefect Faipoult met aantekeningen van Paul Deprez. Verder verleende de 
Maatschappij haar medewerking aan de uitgave van de akten van Chateau 
GaiBard IV, een bundel van lezingen gehouden op het internationaal 
colloquium dat in 1968 in Gent plaatsgevonden had. De Maatschappij nam 
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de publikatie van deze prestigeuitgave op zich en droeg eveneens voor 
30.000 fr.bij in de kosten. Later (1973-74) waren er ook nog plannen voor 
het opzetten van een serie "Middeleeuwse geschiedschrijvers in Nederlandse 
vertaling", doch geen van de aangeschreven boekhandels durfde zich tot zo'n 
waagstuk engageren. 

B. Voordrachten 

In tegenstelling tot de publikaties, ging het met de jaarlijkse 
voordrachtencyclus heel wat minder goed. Het bestuur bleef wel getrouw een 
zestallezingen inrichten, maar dit ging niet zonder de nodige moeilijkheden. 
Die begonnen al dadelijk bij het zoeken naar geschikte en bekwame sprekers. 
Want ondanks het feit dat men ook voor de voordrachten weer ging putten uit 
diezelfde groep van universiteitsprofessoren, gedoctoreerden, licentiaten, en 
archivarissen, bleek die medewerking steeds minder evident, zeker naar de 
jaren '70 toe. Bovendien was het ook niet steeds makkelijk boeiende 
onderwerpen te vinden die de aantrekkelijkheid van de lezingen op peil 
hielden en tegelijk ook een minder gespecialiseerd publiek konden lokken. 
Zo mocht Dr. Van De Walle, de conservator van het Museum van 
Sierkunsten, wel een autoriteit en een trouw medewerker zijn, dat hij met een 
voordracht over het ontstaan van de oude Vlaamse stijlmeubelen met 
gedraaide elementen wel niet veel volk zou trekken, was al even duidelijk. 

De inspanningen van het bestuur en in de eerste plaats van secretaris Van 
Caenegem, om een breed en gevarieerd palet van sprekers en onderwerpen 
aan te bieden, waren echter onmiskenbaar. De inhoudelijke evoluties die al in 
de Handelingen plaatsgrepen vonden we ook hier terug, hoewel minder 
uitgesproken. 

Naast enkele .bijzondere sprekers zoals V. Vermeersch, de adjunct
conservator van de Stedelijke Musea te Brugge, die door Jozef Duverger 
uitgenodigd werd om te spreken over de geschiedenis van de Brugse 
grafplaten, Dr. Emest Warlop van het Kortrijkse Rijksarchief die sprak over 
de Burggraven van Gent van de 10e tot de 13e eeuw, en de Gentse 
stadsarchiva-rissen Julien Boes die onderzocht of er te Gent een 
Noormannenkamp bestond vóór 881, en zijn opvolger Dr. Johan Decavele 
die naging welke de sociaal-economische factoren waren in de vroegste 
refoonatorische beweging in Vlaanderen, waren de meeste medewerkers 
afkomstig of nog steeds verbonden aan de Gentse Universiteit. 

Archeologische onderwerpen kwamen aan bod in de lezingen van Dr. Luc 
Devliegher (De opgraving in de Brugse Sint-Donaaskerk) en Drs. P. Spitaels, 
assistente aan het Seminarie Archeologie (Gallo-Romeinse Emailfibulae). 
Kunsthistorische topics werden behandeld in de uiteenzettingen van Dr. G. 
Sanders (Het grafschrift van Sint Bavo) en Hans Vlieghe (Het vroege werk 
van David 11 Teniers). Bij de geschiedkundige bijdragen lag de nadruk 
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opnieuw op de Nieuwe en Nieuwste Tijden, met een veelvoud aan sociaal
economische topics. Enkele van de sprekers waren Drs. Willy Buntinx, 
assistent aan het Gentse Rijksarchief (over het transport in Vlaanderen); 
Antoon Wijffels, directeur van de Dienst Kulturele Zaken van Gent (die een 
en ander vertelde over het "Hongerjaar" 1566) en Dr. Jozef Scheerder (over 
de Beeldenstorm die datzelfde jaar uitbrak in de stad); Achiel De Vos (over 
het Oud-Archief van Eeklo in het licht van zijn betekenis als bron voor lokale 
geschiedenis); Wouter Steenhaut, die later doctoreerde onder Herman 
Balthazar (en de stakingen te Gent tussen 1872 en 1902 behandelde); Arthur 
Vermeersch (die voordrachten gaf over het Orangisme en over het 
Pauperisme in de Gentse pers tussen 1845 en 1848); de licentiaten Wim 
Theuns (over het onderwijsprobleem als factor in het Belgische politieke 
leven), en tenslotte Catharina Oukhow (over de Eerste Internationale in 
België). Middeleeuwen en Oudheid kwamen aan bod in de lezingen van de 
licentiaten Paul Kongs (over Godfried van Bouillon), Guy Dechateau (over 
het Gentse Stadspatriciaat in de 14e eeuw) en Linda De Meyer (over de 
vrouw in huwelijk en echtscheiding in de Karolingische tijd); en bij Dr. 
Carlos Wijffels, hoofd van het Algemeen Rijksarchief te Brussel (over de 
Brugse 'Moerlemaye', de stedelijke opstand van 1280-81); André Verplaetse, 
die in 1970 doctoreerde in de kunstgeschiedenis (over de 'passio Francorum 
secundum Flemingos' uit ca. 1302); Griet Marechal, die in 1974 doctoreerde 
onder Van Caenegem (over het leprozenonderzoek in Vlaanderen in de Late 
Middeleeuwen); Dr. Herman Van Looy, die doceerde aan de Gentse 
Universiteit (over de Aegeïsche wereld en Homeros); en Fernand 
Vanhemelrijck, hoogleraar aan de UFSAL (over de criminaliteit in de 15e 
eeuw in de ammanie van Brussel). 

Daarnaast traden ook enkele van de opkomendeuniversitairenen relatief 
jonge professoren aan. Sommigen onder hen, zoals Geert Van Acker, Jacques 
Nenquin, Hugo Thoen, Adriaan Verhuist, Walter Prevenier en Willem 
Blockmans, Ludo Milis, Jan Craeybeckx, John Everaert en Jaap Kruithof, 
publiceerden al voor de Maatschappij of kregen daar weldra de gelegenheid 
toe. Anderen publiceerden nooit in de Handelingen, maar werden wel bereid 
gevonden op te treden als spreker. De latere hoogleraren Wilfried Brulez, die 
in 1957 doctoreerde onder Verlinden (Het koopmansgeslacht de la Faille), 
Jan Van Rompaey, die in 1965 doctoreerde onder Strubbe (Aspekten van het 
baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de 15e eeuw), Romain Van Eenoo, die in 
1968 doctoreerde onder Dhondt (Het Daensisme te Brugge) en Albert 
Derolez, die in 1970 doctoreerde onder Van Caenegem (De Angels3ksen en 
het Vasteland: van Willibrord tot Grimbald), zijn enkele van de meer 
voorname en bekwame voorbeelden. Maar er waren ook kunsthistorici, 
archeologen en letterkundigen bij. Zo trad Erik Duverger al snel in de 
voetsporen van zijn vader (ondermeer met een uiteenzetting over 
kunstverzamelingen en kunsthandel te Gent vóór 1800) en gaf Antoon De 
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Schrijver enkele uiteenzettingen (bijvoorbeeld over Lieven van Laethem, een 
van de minder bekende grootmeesters van de Vlaamse miniatuur
schilderkunst). De Maatschappij kon ook rekenen op de medewerking van 
Prof. H. Mussche (verslag van de opgravingen in de ruïnes van Palmyra en 
Baälbek), Marcel Desittere (Aspecten van de handelsbetrekkingen van de 
Lage Landen in de bronstijd) en de latere rector Leon De Meyer 
(Maatschappelijk en economisch leven in het Oud-Babylonische Susa. Een 
proeve van toegepast spijkerschriftrecht). Prof. Van Elslauder gaf tenslotte 
een voordracht over Maurice Maeterlinck en de Vlaamse Letterkunde. 

Ook van de toenmalige groten wist men er enkele te strikken voor een 
lezing. Figuren als Paul De Keyser, Pieter Lambrechts en Maurits Gijsseling, 
bleven op die manier nog een tijdlang actief voor de Maatschappij. 
Lambrechts toonde bijvoorbeeld nog een film over de opgravingen van de 
Gentse Universiteit in Pessinus (Turkije) en trok daar enkele historische 
gevolgtrekkingen uit. En Maurits Gysseling hield nog uiteenzettingen over de 
Malbergse glossen in de Lex Salica, over de Keltische, Germaanse en 
Romaanse taalverschuivingen in Gallië tot de 12e eeuw, over Nederlandse 
persoonsnamen tot de 13e eeuw, en in 1972 over de chronologie en de 
topografie van de Reinaert. Charles Verlinden van wie sommige leerlingen 
actief waren als auteur, trad ook eenmaal op als spreker. Hij speurde bij die 
gelegenheid naar het ontstaan van de taalgrens in België. 

Met zo'n waslijst van gerenommeerde sprekers is het dan ook 
verwonderlijk dat er zo weinig volk kwam opdagen. Terwijl in de moeilijke 
jaren '70 geen enkele achteruitgang was te zien in de inspanningen gedaan 
voor de publikaties, begon het enthousiasme voor de lezingen wel erg te 
tanen, en bereikte het bestuur zelfs de gebruikelijke zes voordrachten niet 
meer. Een teleurgestelde Van Werveke had zich in 1969 nog dit laten 
ontvallen: "Ik weet wel dat de belangstelling van onze leden niet erg 
bemoedigend is [er kwam nog nauwelijks een twintigtal personen naar de 
bijeenkomsten, n.v.d.s.]. Maar misschien kunnen we toch wel één lezing 
vinden die de nodige aantrekkingskracht bezit?". 

Zelf kon hem op dat vlak weinig verweten worden. De voorzitter nam met 
grote regelmaat een van de avonden voor zijn rekening, dit tot in 1971. 
Daarbij kwamen vaak enkele van zijn geliefde onderwerpen aan bod, zoals 
de figuur van Filips van de Elzas, de geschiedenis van de kruistochten en de 
middeleeuwse burchten in Vlaanderen (onderwerpen die tevens populair 
genoeg waren om ook een minder gespecialiseerd publiek aan te trekken). 
Doch ook de minder aangename taken, zoals het houden van in memoria van 
de afgestorven bestuursleden, vielen op zijn schouders. De overige 
bestuursleden hielden er geen grote bedrijvigheid op na. 

In een poging om de Maatschappij wat meer bekendheid te geven en de 
opkomst bij haar lezingen wat op te vijzelen, liet het bestuur vanaf 1973 haar 
voordrachten aankondigen in diverse kranten. De verslagen van de 
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bijeenkomsten werden van dan af aan ook gepubliceerd in de 
tweemaandelijkse brochure "Gent-Gebeurtenissen" van de stedelijke Dienst 
voor Toerisme. De reden voor de lage opkomst lag echter niet alleen aan het 
feit dat de bekendheid van de Maatschappij, vooral bij de jonge mensen, 
gedaald was. Het onzalige uur (18.00 u.) waarop deze bijeenkomsten tot in 
1970 plaatsvonden, zat er wellicht ook voor iets tussen. Op vraag van een 
aantal leden werd het tijdstip dan ook verlaat tot 20.00 u., doch veel haalde 
dit niet uit, het zaaltje van het stadsarchief bleef zo goed als leeg. 

Toen er in het stadsarchief plaatsgebrek ontstond (duidelijk niet wegens 
een te grote opkomst van de leden, maar door de uitbreiding van het archief) 
verhuisde de Maatschappij voor haar lezingen overigens naar de 
conferentiezaal in het mooie gebouw van het Gemeentekrediet, Hoogstraat 
35. De eerste aanvraag daarvoor ging via Dr. Michel Baelde en had het goede 
gevolg dat het zaaltje vanaf februari 1971 gratis ter beschikking stond van de 
Maatschappij. 

C. Speciale activiteiten 

Een andere verdienste van voorzitter Van Werveke was dan wel dat hij de 
Maatschappij haar leden een veelvuldiger aantal nevenactiviteiten liet 
aanbieden en het contact op die manier niet verder verzonk in een volstrekt 
onpersoonlijke uitgever -abonnee-relatie. 

In de eerste plaats werden de uitstapjes die voorzitter Van den Gheyn 
tevergeefs had willen opstarten, opnieuw hervat. Dit gebeurde eerder 
toevallig. De directe aanleiding was een artikel van E.H. Noterdaeme, 
pastoor van Snellegem en sinds jaren meer dan passief abonnee van de 
Handelingen, betreffende de geschiedkundige problemen rond Jacob Van 
Maerlant. Toen zijn artikel in 1958 verscheen, leek het geen slecht idee ook 
een lezing rond van Maerlant, in verband met de geschiedenis van Snellegem 
en van de ridders van Roden, te geven. Pastoor Noterdaeme stelde voor zijn 
voordracht in Snellegem zelf te houden en ze gepaard te laten gaan met een 
bezoek aan de historische gebouwen aldaar. Het bestuur vond meteen een 
twintigtalleden enthousiast en zette de plannen door. Veel werk leverde deze 
formule haar trouwens niet op: zij zorgde enkel voor het vervoer en pastoor 
Noterdaeme regelde alles ter plaatse. 

Na het succes van die eerste uitstap van april 1960 was het de betrachting 
van het bestuur elk jaar een dergelijke excursie in te richten voor haar leden, 
maar zo'n frequentie aanhouden scheen niet direct te lukken. Ofwel waren er 
geen interessante mogelijkheden voorhanden, ofwel bleek de belangstelling 
van de leden, die steeds op voorhand moest gepeild worden, te klein. Op 11 
september 1963 bracht de Maatschappij nog een bezoek aan de opgravingen 
in het Romeinse grafveld te Blicquy, toen uitgevoerd door het seminarie voor 
Archeologie van de Gentse Universiteit onder leiding van Dr. Van 
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Doorselaer. En daarnaast gaf Antoon De Schrijver nog een voordracht in het 
Bijlokemuseum die gevolgd werd door een bezoek aan de alomgeprezen 
tentoonstelling 'Uit schatkamer en verleden der Gentse hoofdgil den'. 

Na lange tijd nam de Maatschappij in 1955 ook weer eens de organisatie 
van een congres op zich, het XXXVIe Congres van de Federatie van Kringen 
voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore van België. Dergelijke 
congressen hadden echter al lang hun vroegere uitstraling verloren. Al 
geruime tijd was het een zaak voor insiders geworden en werden zowel de 
belangstelling als de besproken onderwerpen beperkt voor en door dit 
entourage. De overige congressen van de Federatie werden steeds 
bijgewoond door de bestuursleden van de Maatschappij. Bij menige 
gelegenheden aanvaardde een van de bestuursleden ook een functie in het 
bureau van een van de secties. 

Binnen het Oostvlaams Verbond van Geschied- en Oudheidkundige 
Kringen, dat, zoals gezegd, voornamelijk tot doel had de provinciale 
subsidies te verdelen over de aangesloten verenigingen, volgens de sleutel 
eertijds opgesteld door Jan Dhondt, bleef de Maatschappij wel een hoofdrol 
spelen. Tot aan zijn dood was Dhondt voorzitter van het Verbond, terwijl 
Hilde De Ridder-Symoens verantwoordelijk bleef voor het administratief
financieel beheer. Maar ook daarna bleven de Gentenaars het Verbond stevig 
in eigen handen houden. Toen Hans Van Werveke in november 1972 door de 
Gentenaars werd voorgedragen als voorzitter waren hun motieven (Van 
Werveke was de oudste kring-voorzitter, had een groot wetenschappelijk 
prestige naar buiten toe, wat bijvoorbeeld handig was bij de 
onderhandelingen over subsidies, en was tenslotte bereid de taak op zich te 
nemen teneinde de continuïteit van de activiteiten van het Verbond te 
verzekeren) afdoende om alle aangesloten kringen te overtuigen. 

Het Verbond was tot 1973 eigenlijk een zeer losse organisatie die slechts 
een keer per jaar bijeen kwam in vergadering. Hans Van Werveke wilde haar 
activiteiten echter uitbreiden. In december 1973 werd met de voorzitters van 
de diverse kringen beslist een normaal bestuur voor te stellen, 
voorlichtingsbrochures te maken, en jaarlijks een provinciale dag in te richten 
voor de leden. Weldra kwam het ook tot een realisatie van die plannen, maar 
de eerste resultaten zagen pas het licht na het overlijden van Hans Van 
Werveke, onder het voorzitterschap van Siegfried De Laet. 

Tot slot trad de Maatschappij nog een keer op een haar welbekend terrein, 
dat van de monumentenzorg. In een motie, gestemd op de vergadering van 8 
februari 1961, liet ze de verantwoordelijke minister, de Gouverneur van 
Limburg, het College van Burgemeester en Schepenen, en de leden van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, haar 
ongenoegen horen over de verkavelingsplannen die de Romeinse en 
Middeleeuwse omheiningsmuren van de stad Tongeren bedreigden, en vroeg 
ze deze te bewaren en te klasseren. 
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S.BESLUIT 

Het succes van de Maatschappij bleef echter afhankelijk van haar 
prestaties op het vlak van de publikaties, terwijl andere activiteiten niet meer 
dan occasioneel of zelfs bijkomstig waren. Maar die publikaties mochten er 
zijn en over hun kwaliteit werd verder gewaakt. 
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HOOFDSTUK9 

HET VOORZITTERSCHAP VAN SIEGFRIED DE LAET 

(1974-1990) EN VAN RAOUL VAN CAENEGEM (1990-

1993) : DE 'MAATSCHAPPIJ' IN HAAR RECENTSTE 

GEDAANTE 

I. ALGEMEEN 

De geschiedenis van de Maatschappij eindigt voorlopig met het 
voorzitterschap van Siegfried De Laet en Raoul Van Caenegem. Onder hun 
bewind behield de Maatschappij de trekken die haar sinds haar nieuwe start 
in 1944 meegegeven werden en die daarna voorgoed vastgelegd werden 
onder het voorzitterschap van Hans Van Werveke. Als vereniging werd de 
Maatschappij voortaan enkel nog beoordeeld op de wetenschappelijke 
bedrijvigheid die ze vastlegde in haar publikaties. Het gros der leÇen was 
immers gewoon abonnee, voornamelijk geïnteresseerd in de publikatie
activiteit van de vereniging. 

Een inhoudelijke analyse van de uitgaven toont dat deze een hoog peil 
bleven aanhouden. Alles wat enigszins rook naar amateurisme was reeds lang 
uitgesloten. De opgenomen studies waren meestal het resultaat van 
voortgezet onderzoek aan de faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte, 
waarmee de Maatschappij zo nauw verbonden was. Het belang van die relatie 
was ook op een ander punt essentieel voor de vereniging: diezelfde 
universitairen vormden immers ook het belangrijkste deel van haar 
lezerspubliek. 

Uiteraard had deze doorgedreven identificatie een nefaste uitwerking op 
haar bekendheid buiten dit milieu. Verscheidene malen heeft het bestuur zich 
daarover beraden en probeerde ze met publiciteitscampagnes aan deze 
situatie te verhelpen. Zo legde de Maatschappij ondermeer een prospectus 
van haar activiteiten neer in de verschillende Gentse musea tijdens de 
expositieperiode 'Gent, Duizend Jaar Kunst en Cultuur' in 1975. Steeds werd 
daarbij vermeld dat de Maatschappij een genootschap was "opklimmend tot 
de dagen van Pirenne", maar veel overtuigingskracht bleek een dergelijke 
uitspraak ook niet meer te hebben. 

De ledenaantallen bleven wel vrij stabiel. Op enkele minieme verschillen 
na bleven ze schommelen rond de 150. Met de meeste abonnees was dit 
contact geheel onpersoonlijk. De afgang van de voordrachtencyclus was 
maar een facet van die evolutie. Om die leden toch op de hoogte te houden 
van de activiteiten, gebeurtenissen en interne evoluties, startte het bestuur 
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eind 1978 met het rondsturen van een jaarlijkse nieuwsbrief. Op een andere 
kleine kern van leden kon het bestuur in deze recente periode wel rekenen. 
Dit bleek alvast uit belangstelling voor de verschillende uitstappen die 
opnieuw ingericht werden. 

2. BESTUUR EN INRICHTING 

Op 7 mei 197 4 was Hans Van Werveke na een korte ziekte overleden. 
Siegfried De Laet, de derde ondervoorzitter in rij, kreeg zijn opvolging 
toegewezen. Daar er geen nieuwe ondervoorzitter aangeduid werd bleef de 
rest van het bestuur nagenoeg onveranderd. 

Aanvankelijk werd De Laet bijgestaan door de twee oudere 
ondervoorzitters, Henri Nowé en Jozef Duverger. Zij hadden zich als 
generatiegenoten van Van Werveke niet meer aan het voorzitterschap 
gewaagd, maar als ondervoorzitter bleven ze nog een tijd getrouw op post. In 
het geval van Jozef Duverger was dit tot aan zijn overlijden op 2 augustus 
1979. Dat Antoon De Schrijver door het bestuur, en in de eerste plaats door 
Raoul Van Caenegem en Hilde De Ridder-Symoens, vooruitgeschoven werd 
als kandidaat om de gewezen kunsthistoricus op te volgen hoeft weinig 
verwondering te wekken: De Schrijver was als hoogleraar eveneens 
verbonden aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 
van de Gentse Universiteit, en omdat de Maatschappij de kunstgeschiedenis 
een voorname plaats wilde laten bekleden in publikatiesen activiteiten, was 
de band met deze instelling hoogst nuttig. Via de nieuwe ondervoorzitter 
bleef het bestuur op de hoogte van de interessante studies aan het Instituut, 
studies die eventueel materiaal voor publikaties en lezingen konden worden. 
Antoon De Schrijver aanvaardde deze aanstelling trouwens met genoegen. 
Als eerste opdracht schreef hij zelf het In Memoriam van zijn voorganger 
voor de Handelingen van 1979. Henri Nowé, gewezen stadsarchivaris en 
sinds 1924 bestuurslid van de Maatschappij, bleef ondervoorzitter tot aan zijn 
overlijden in 1986, hoewel zijn hoge leeftijd hem vanaf de jaren '80 
verhinderde actief deel te nemen aan de werkzaamheden. 

Ondanks eerdere voorstellen van Siegfried De Laet, gedaan op de 
vergadering van 29 oktober 1974, om een derde ondervoorzitter, bij voorkeur 
iemand van buiten de Universiteit en met relaties met het stadsbestuur, aan te 
duiden (hiervoor zou de ledenlijst doorgenomen worden om te zien wie in 
aanmerking kwam), kwam die derde ondervoorzitter er echter pas in 1982, 
precies toen Henri Nowé meer afstand begon te nemen van de Maatschappij. 
De uitverkorene was Dr. Jozef Scheerder, een geboren Gentenaar, die vooral 
in Leuvense kringen bekend stond, onder meer als voorzitter van de 
'Vereniging Historici Lovanienses', en die de Maatschappij eerder diensten 
had bewezen als auteur van een paar opmerkelijke artikels rond de Gentse 
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Calvinistische Republiek. 
De in 1986 overleden Henri Nowé werd als ondervoorzitter opgevolgd 

door Raoul Van Caenegem, die als secretaris-penningmeester sinds 1955 
actief was voor de Maatschappij. Deze opvolging had ook enige wijziging in 
het secretariaat tot gevolg. De jonge mediëvist Marc Boone werd door het 
bestuur gevraagd nu Dr. Hilde De Ridder-Symoens bij te staan. Boone, 
eveneeens een geboren Gentenaar, werkte bij professor Prevenier aan een 
doctoraat over Gent onder de Bourgondiërs, en hij had toen reeds goede 
contacten met de Provincie en de Stad. De uitbreiding van het secretariaat 
was nodig geworden nadat H. De Ridder-Symoens in 1986 als deeltijds 
hoogleraar in de geschiedenis der middeleeuwen benoemd was aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Zij was als redactiesecretaris-penningmeester 
sindsdien grotendeels verantwoordelijk voor de financiën en de publikaties 
van de Maatschappij. Marc Boone, die naderhand doctoreerde en als navorser 
van het NFWO verbonden bleef aan de Gentse Universiteit, was aanvankelijk 
verantwoordelijk voor de briefwisseling en het andere secretariaatswerk. 

Toen Siegfried De Laet het in 1990 voor bekeken hield werd hij 
opgevolgd door Raoul Van Caenegem. Zijn team bleef ongewijzigd, maar 
werd recent aangevuld met twee bestuursleden: de Gentse stadsarchivaris Dr. 
Johan Decavele en Marie Christine Laleman van de Gentse Dienst 
Monumentenzorg en Stadsarcheologie. De Maatschappij wenste namelijk de 
traditie verder te zetten en de banden met de Stad nauwer aan te halen. 

Het bestuur werd volgens de noodzaak op de Blandijnberg 
bijeengeroepen. Vele bestuurlijke zaken werden telefonisch of meer 
informeel afgehandeld. De laatste jaren besliste het bestuur dan toch om de 
vergaderingen meer te formaliseren en niinstens tweemaal per jaar bijeen te 
komen. Daarmee samenhangend werd besloten om het bestuur als 
redactieraad te laten fungeren. Aan leden van de Maatschaapij wordt 
gevraagd om aangeboden artikels of monografieën die binnen hun specialiteit 
en interessegebied liggen, te lezen en te beoordelen. Het zijn dikwijls de 
'promotoren' van de licentiaatsthesissen die als artikel werden omgewerkt. 
Aldus zorgde en zorgt de Maatschappij ervoor dat verdienstelijk 
'studentenwerk' niet voor geïnteresseerde leken en voor de wetenschap 
verloren gaat. Ook deze Geschiedenis van de Maatschappij is door schrijver 
dezes in 1990 als thesis ingediend. 

3. FINANCIELE TOESTAND 

Op financieel vlak bleef de toestand van de Maatschappij bevredigend, in 
die zin dat het bestuur het publikatieritme van haar tijdschrift kon verzekeren. 
Waakzaamheid was echter steeds de regel, want helemaal rooskleurig was de 
situatie nu ook weer niet. Waar de publikatie van de Handelingen vóór 197 4 
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nooit meer dan 75.000 fr. vergde, stegen de druk- en verzendingskosten nu 
resoluut boven de 100.000 fr. uit, terwijl aan enkele meer gevulde 
Handelingen, alsook aan de met mondjesmaat gepubliceerde Verhandelingen, 
zelfs een prijskaartje van boven de 200.000 fr.kwam te hangen. 

De taak van de secretaris-penningmeester was dan ook voor de recentste 
episode snel gedefinieerd. Enerzijds moest hij proberen de reeds 
gegarandeerde subsidies zoveel mogelijk te laten stijgen, anderzijds moest hij 
permanent uitkijken naar mogelijke sponsors. Raoul Van Caenegem, en na 
hem Hilde De Ridder-Symoens, zouden zich van deze taak kwijten. Hun 
talrijke interventies bij het stadsbestuur werden in 197 4 eindelijk een eerst~ 
keer beloond. De stad verdubbelde haar bijdrage tot 10.000 fr. om het een 
jaar later op te voeren tot 15.000 fr. Maar het gevolg van hun stappen was 
niet steeds succesvol. Toen Van Caenegem, na een hele reeks smeekbeden, in 
december 1977 gemeenteraadslid Jacques Plattea u wist over te halen een 
verhoging van de subsidie te bepleiten, en schepen Robert Vandewege in 
januari 1978 een toelage van 30.000 fr. in zijn begroting liet inschrijven, 
kreeg hij toch weer nul op het rekwest: zijn 'mooie vogel' werd in extremis 
neergeschoten. Boosdoener was het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die 
de gemeentebesturen een richtlijn stuurde het bedrag van alle toelagen te 
handhaven. Wel verkreeg de secretaris-penningmeester toen een verhoging 
van de subsidie tot 20.000 fr. Voorts was (en blijft) het gemeentebestuur ook 
een trouw afnemer van de publikaties van de Maatschappij en ondersteunt ze 
de Maatschappij op diverse manieren. 

Ook voor de subsidies van staat en provincie werd hetzelfde spelletje 
gespeeld. Veel aanvragen, soms zelf rechtstreeks bij de bevoegde minister, en 
heel wat minder toegevingen waren het gevolg, maar uiteindelijk stelden 
deze inkomsten, hoe onbevredigend ook, de Maatschappij toch tenminste in 
staat haar gewone publikatie-activiteiten verder te zetten. De laatste jaren 
heeft de Vlaamse Gemeenschap haar subsidies opgetrokken tot 80.000 fr. wat 
ongeveer eenderde vertegenwoordigt van de drukkosten. Gelullig werden 
voor het drukken van de Verhandelingen meermaals ad-hoc sponsors 
gevonden met bedragen van 20.000 tot 50.000 fr. 

Intussen werden ook de lidgelden meermaals opgetrokken. Waar de leden 
voorheen nog 200 fr. betaalden, moesten zij vanaf 1976 300 fr.neertellen (als 
plaaster op de wonde kregen de leden datzelfde jaar wel nog een pracht van 
een Verhandeling toegezonden). In 1982 werd het bedrag verder opgetrokken 
tot 500 fr. Verder durfde het bestuur voorlopig niet gaan. De vrees dat een 
verdere verhoging tegen-productief zou werken was immers niet geheel 
ongegrond. 

Een aanzienlijke verhoging van de inkomsten vond het bestuur ook in de 
naverkoop van haar publikaties. Reeds in 1972 werd besloten de Handelingen 
ook in enkele Gentse boekhandels aan te bieden en vanaf 1974 bleek dit, 
zeker voor de Verhandelingen, die in het recensie-circuit worden opgenomen, 
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een aardige meeropbrengst op te leveren. 

4. ACTIVITEITEN 

A. Publikaties 

De publikaties hebben in de recentste periode niet aan betekenis ingeboet, 
integendeel. De Handelingen verschenen regelmatig en behielden hun 
inhoudelijke kwaliteitswaarde. Het bestuur streefde ernaar om in ieder 
jaarboek minstens een bijdrage uit elke historische periode op te nemen. 
Nieuw was de opname van een bibliografie van de geschiedenis van Gent. 
Vanaf 1974 verscheen deze als 'Bibliografische Kroniek' in de jaarlijkse 
Handelingen. De redactie ervan werd uiteindelijk aan René De Herdt, 
wetenschappelijk medewerker aan het stadsarchief, opgedragen en vanaf 
1986 werd hij hiervoor bijgestaan door Johan Vannieuwenhuyse. Van bij het 
begin was het opzet werken en artikels op te nemen die een originele bijdrage 
brachten in verband met de Gentse geschiedenis of die gegevens bevatten die 
daarvoor van belang zouden kunnen zijn, en niet een poging om volledigheid 
na te streven. Hun jaarlijkse bijdrage werd voorafgegaan door een eenmalige 
'Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1969-1973' van Marc Ryckaert, 
met een gelijkaardige opdracht belast voor de geschiedenis van Brugge voor 
het Genootschap voor Geschiedenis (of Société d'Emulation), en 
aangetrokken door het Gentse bestuur als invaller voor Willem Blockmans 
die in tijdnood zat. 

Marcel Desittere, archeoloog en toenmalig medewerker van het Nationaal 
Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen, werd tegelijkertijd gevraagd te 
starten met een jaarlijkse 'Archeologische Kroniek', een opdracht die hij 
vervulde tot en met de jaargang 1980. Daarna nam René De Herdt ook de 
verschenen publikaties rond archeologie op in zijn Kroniek. De Herdt, 
intussen verantwoordelijk voor het Museum voor Industriële Archeologie, 
schreef voor de Handelingen van 1979 ook een uitermate boeiend artikel 
rond die Industriële Archeologie, onder de titel: "Een nieuwe wetenschap op 
zoek naar een eigen identiteit". 

De traditionele archeologie werd nog steeds bedreven door Siegfried De 
"Laet, intussen opgevolgd door zijn assistent Jacques Nenquin. Met diens 
leerlingen en opvolgers, Hugo Thoen en Jean Bourgois, publiceerde De Laet 
nog studies over de opgravingen in Destelbergen (met betrekking tot de 
ontstaansgeschiedenis van Gent) en Kruishou tem-Wijkhuis (betreffende de 
bandkeramiek en de nederzettingssporen uit de IJzertijd). Licentiate Katrien 
Van Der Gucht behandelde dan weer de Merovingische ceramiek, gevonden 
in Semmerzake. Met Luc Bauters schreef Jean Bourgois tenslotte nog een 
artikel over de houtbouw in de prehistorie in Oost-Vlaanderen. 

192 



Enkele andere studies betroffen de kunstgeschiedenis. Maximiliaan 
Martens onderzocht enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent op 
basis van kopieën en van documenten, Mark Jacobs en P. Peremans maakten 
een bijdrage over de studie van arcbeologica op schilderijen, en Els Comelis 
besprak de organisatie en kunstproductie van de Sint-Lucasgilde (waarover 
Victor V ander Haeghen het eerste fundamenteel werk had verricht). 

De geschiedkundige bijdragen waren nog steeds in de meerderheid. De 
richtingen die men in de naoorlogse periode was uitgegaan, bleven daarbij 
belangrijk. De Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis bleven het goed doen, en 
de belangstelling voor de sociaal-economische aspecten van die periodes, die_ 
gevoed werd door de Gentse seminaries van Nieuwe en Nieuwste Tijden, 
bleef doorsijpelen tot in de inhoud van de Handelingen van de Maatschappij. 

Enkele van die studies hadden een theoretische kijk op het métier. Die 
van Willem Blockmans, 'Mandarijnenhulde en wetenschapsgeschiedenis' 
bijvoorbeeld, haalde zelfs wereldwijde bekendheid. Bryce Lyon, de 
Amerikaanse mediëvist, maakte naam met zijn biografie van Henri Pirenne. 
In een antwoord op sommige van de kritieken op de meester en op zijn werk, 
meer bepaald die van Jan Dhondt, schreef Lyon voor de Handelingen van 
1975 'A reply to Jan Dhondt's critique of Henri Pirenne'. In een recenter 
artikel stelde hij ook de vraag naar Johan Huizinga's befaamde 
interdisciplinariteit. 

De Vroegste Middeleeuwen kwamen onder meer aan bod in een aantal 
historisch-geografische benaderingen rond de tijd van de ontginningen. Deze 
studies waren van de hand van Jan Van Bocxstaele (over de streek rond 
Wachtebeke) en van Geert Berings (over het gebied van de Noordzee
polders). Roger Degryse, die voorheen ook al artikels schreef betreffende het 
kustgebied, behandelde nu in twee bijdragen de oudste vuurbakens van de 
Vlaamse kust en de nabijgelegen havens (811-einde 16e eeuw). 

De Middeleeuwen kwamen voorts aan bod in een aantal politiek
institutionele studies. Willem Blockmans onderzocht het wisselingsproces 
van de Gentse schepenen tijdens de 15e eeuw en Marc Boone, die als 
secretaris ook zelf een aantal artikels voor zijn rekening nam, vroeg zich af of 
het vorstelijk domein te Gent in de periode 1385-1453 een speelbal was 
tussen vorstelijke centralisatie en stedelijk particularisme? Met Marie 
Christine Laleman en Daniël Lievois schreef hij in een recentere studie over 
de bewoners van de buurt van de Gentse Onderstraat, eerst erfachtige lieden, 
later dienaren van de centrale Bourgondische staat. En met Marianne 
Danneel en Noël Geimaert maakte hij een biografische studie van Pieter IV 
Adomes, een 15e-eeuwse Brugse patriciër die te Gent verbleef. Het Duits 
medelid, Wolfgang von Groote, zorgde voor twee bijdragen onder de titel 
'Der Magnus Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandern im 12. 
J ahrhundert' en 'Die Angaben Galberts über Personen und Gremien des 
'Öffentlichen Rechts' in Flandem 1127'. 
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In enkele studies werden een aantal bekende en minder bekende politieke 
personages in de schijnwerpers gezet. Een van de oudere leden, ex
hoofdbibliothecaris Geert Van Acker, schreef onder meer enkele 
aantekeningen bij de figuren van Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van 
Vlaanderen en baljuw van Dendermonde (1432-1492); Oeraard van Gent 
(daarbij verwijzend naar het artikel dat Femand Vanden Bernden in 1895 
schreef voor de Anna/es); en tenslotte Walewein van Melle. Maurice 
Vandermaesen, assistent aan het Brugse Rijksarchief, tekende de triomf en de 
val van Artaud Flote, abt van V ézelay en raadsheer van Lorlewijk 11 van 
Nevers, de graaf van Vlaanderen (1322-1332). In een later artikel behandelde 
hij ook de merkwaardige aanklacht van toverij die men deze geestelijke aan 
zijn pij smeerde. En met Ludo Milis, die hem aan de Universiteit suppleëerde 
voor een aantal vakken waar hij titularis van was, verzorgde Raoul Van 
Caenegem in 1979 een kritische uitgave van de 'Precepta' van graaf Filips 
van de Elzas uit 1178 voor de stad Gent. De politiek en de personages achter 
de Gentse opstand van 1379-1385 kwamen aan bod in twee bijdragen van de 
licentiaten Angeline Van Oost (over de sociale stratificatie van de 
opstandelingen via een kritische benadering van de confiscatiedocumenten) 
en Andrée Holsters (over de politiek tijdens de Gentse opstand). De 
historiografie rond een ander konflikt, namelijk dat met Filips de Goede in 
1447-1453 werd besproken door Michèle Populer. 

Een groot aandeel van de studies betrof het religieuze en intellectuele 
leven van de Middeleeuwen. Michel Nuyttens besprak de Tempeliers in 
Vlaanderen, Georges Declercq deed nieuw licht stralen op het ontstaan van 
het Sint-Veerlekapittel, en Carla Morlion bekeek de vroegste geschiedenis 
van het Sint-Agnete-klooster. Thérèse de Hemptinne, in 1978 gedoctoreerd 
en docent aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, gaf in haar studie 
over kanunniken en intellectuelen enige nota's bij de recente publikaties 
aangaande kapittels, prosopografieën en dataverwerking. Hierbij sloot Hilde 
De Ridder-Symoens aan met een meer methodologische bijdrage over 
prosopografie. We vermelden tenslotte ook het artikel van licentiate Beatrijs 
Van Vlaenderen, dat aan de hand van een anonieme, ongedateerde kroniek 
over de jaren 1477-1482, 'Die wonderlijcke oorloghen van Keyser 
Maximiliaen', een bijdrage leverde tot de middeleeuwse mentaliteits
geschiedenis. 

Sociale aspekten van het middeleeuwse leven kwamen verder aan bod in 
de studies van Philippe Lardinois ('Symptomen van een middeleeuwse clan: 
de erfachtige lieden te Gent in de 1e helft van de 14e eeuw') enErik Van Der 
Hallen ('Het Gentse Meerseniersambacht, 1305-1540'). Een andere historica, 
Els Comelis, bestudeerde in twee bijdragen de organisatie en kunstproductie 
van de Sint-Lucasgilde en de sociaal-economische positie van haar meesters 
in de 15de eeuw, terwijl Erwin Pairon, verbonden aan de Koninklijke 
Bibliotheek van Brussel, de financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e-15e 

194 



eeuw onderzocht en Marie-Thérèse Deleurere op grond van de 
confiscatielijsten uit Geraardsbergen rond 1330 de munt in Vlaanderen 
natrok. 

Het terrein van de sodaai-economische geschiedenis bleef echter 
voornamelijk bij de historici van de Nieuwe Tijden geliefd. De Maatschappij 
wist enkelen van de meest bekwamen onder hen te strikken voor haar 
Handelingen. Chris Vandenbroeke leverde nog vier bijdragen, waarin hij 
telkens een van zijn favoriete onderwerpen behandelde. Voor wie het niet 
wist: dat zijn de levensstandaard, gevat in prijzen en lonen, en de sociale en 
conjuncturele facetten daarvan. In dit licht behandelde Johan Dambruyne op_ 
zijn beurt de rente- en immobiliënmarkt in het 17e-eeuwse Gent, terwijl Paul 
De Commer twee belangrijke bijdragen bracht over de brouwindustrie te 
Gent voor de periode 1505-1622. In 1983 verscheen ook de veelbesproken 
studie van Willy Haagen 'Uitbuiting-door-handel', als verklaringsfaktor voor 
de vertraagde industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen. Een 
kwantitatieve benadering van de arbeidersparticipatie in de vlassektor in het 
Land van Aalst (1738-1820) kregen we van Danny Lamarcq, hoofd van de 
dienst Toerisme van de stad Ninove. Piet Lenders, professor aan de UFSIA in 
Antwerpen - sinds 1962 een van de verdienstelijke auteurs van de 
Maatschappij - nam tenslotte een belangrijk dubbelartikel over de fiscale 
octrooien en pachten te Gent na 1750, voor zijn rekening. Daarnaast was hij 
ook verantwoordelijk voor een aantal politiek gerichte bijdragen betreffende 
de Nieuwe Tijden. Zo maakte hij een persoonlijkheidsschets van de Gentse 
voorschepen J.J.P. Vilaio XIV (1755-1777) en ontleedde hij de verschillende 
wijzen van regeren van de Habsburgers in de Oostenrijkse Nederlanden. 

Toen de stad de Pacificatie van Gent (1576-77) herdacht, wilde ook het 
bestuur daar een aantal artikels aan wijden. De professoren Verhulst en 
Baelde werden ervoor aangesproken, alsook Jozef Scheerder, wiens 
proefschrift over 'Het Wonderjaar te Gent' eerder bekroond werd met de 
Provinciale Prijs voor Geschiedenis. Uiteindelijk verschenen in de 
Handelingen van 1976 artikels van de Nederlander Ivo Schöffer en Raoul 
Van Caenegem. Jozef Scheerder, die enige tijd later de derde ondervoorzitter 
van de Maatschappij zou worden, tekende zelf voor een artikel over de 
handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken, bewaard in de 
Universiteitsbibliotheek. Later publiceerde hij nog het artikel 
'Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar'. 
Stadsarchivaris Johan Decavele beschreef op zijn beurt een van de grote 
figuren van diezelfde woelige periode, Willem van Oranje, terwijl Walter 
Braeekman een biografische studie maakte van Joos Balbiaen, dokter, 
alchemist en legerkapitein tijdens die Gentse Calvinistische Republiek. In 
1986 bracht secretaris Hilde De Ridder-Symoens nieuwe gegevens over 
Balbiaens universitaire studies. Daarnaast schreef zij twee bijdragen over 
Lieven van Pottelsberghe met betrekking tot het onderwijs te Gent in de 16e 
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eeuw. Juliaan De Ridder besprak de illustere weldoenerPietervan Gent, alias 
Pedro de Gante (1480?-1572) die het in zijn tijd opnam voor de rechten van 
de Indianen. 

Naast politieke aangelegenheden werd ook het gerechtelijk apparaat in 
enkele studies onder de loupe genomen. Jos Monballyu beschreef het 
heksenproces tegen Arnouldyne van Reehem te Deinze in 1599, A.J. 
Veenendael peilde naar de reactie van de gedelegeerde rechters op de 
gebeurtenissen van 5 juli 1708 te Gent, Els Otte analyseerde de gerechtelijke 
procedure in de Kasseirij Oudburg in de 18e eeuw en Guy Elewaut 
bestudeerde de politionele en fiskale aspekten van het overheidsoptreden 
betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder te 
Gent gedurende de 17e-18e eeuw. · 

De aandacht voor de nieuwste tijden kwam vooreerst tot uiting in een 
aantal biografische studies waarbij zeer diverse personages aan bod kwamen. 
Heinrich Wandt (1890-1965), auteur van het Etappenleven te Gent werd 
beschreven door Christian De Backer, wetenschappelijk medewerkster aan de 
Universiteit van Nijmegen. George Sarton (1845-1956), pionier van de 
geschiedenis der wetenschappen, kwam aan bod in een artikel van Roger 
Calcoen, vorser aan het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen, en licenciate Leen Suetens ontrafelde mythe en 
werkelijkheid over het leven van Lieven Bauwens. Luc François, pas 
gedoctoreerd onder Romaio Van Eenoo, publiceerde vanaf 1987 biografieën 
over enkele van Bauweos tijdgenoten, Helias d'Huddeghem Emmanuel 
(1762-1838); ambtenaar, journalist en bankier Claude Gréban de Saint
Germain (Dijon 1775-1850); en de conservatieve edelman Jean-Baptiste 
d'Hane de Steenhuyse (1757-1826). Met dergelijke biografische studies wilde 
hij vooral een licht werpen op de houdingen tegenover de verschillende 
machtswisselingen tijdens de periode 1790-1830. 

Hij verleende ook zijn medewerking toen de stad en de Gentse 
Universiteit op 14 en 15 december 1989 de honderdvijfenzeventigste 
verjaardag van het Verdrag van Gent herdachten, en de Maatschappij de 
verschillende lezingen, gedaan op het bijgaande colloquium, bundelde in haar 
Handelingen van 1990. Luc François schreef hiervoor een 'ten geleide'. De 
andere artikels voor die Handelingen waren van Maria De Waele, assistente 
van Heirnut Gaus, over het internationale kader van het verdrag, en van 
Michael Dunne van de Universiteit van Sussex en Robert Remini van de 
Universiteit van · Illinois. Zij vertolkten beurtelings het Britse en het 
Amerikaanse perspectief. Tenslotte verscheen ook de toespraak die Raoul 
Van Caenegem uitsprak op de herdenkingsplechtigheid die plaats vond op 14 
december in het Gentse stadhuis. 

Andere artikels betreffende het 19e-eeuwse politiek leven waren van 
Ludo Milis (drie bijdragen over Frans-Vlaanderen en de Gentse Liberalen 
van Het Volksbelang), van Knack-redacteur Marc Reynebeau (over de relatie 
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literatuur, pers en politiek in Gent tijdens de periode 1848-1869) en van 
Karine De Winter (die de stand van zaken naging van het bronnenmateriaal 
inzake Gemeenteraads- Provincieraads- en Wetgevende verkiezingen voor de 
provincie in de periode 1830-1970). Wim Meyers, assistent aan het Centrum 
voor Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog beschreef tenslotte de 
veranderingen in de gemeentelijke strukturen te Gent en de agglomeratie 
tijdens de bezetting. 

Sociaal gerichte studies waren die van Colette Van Hooreweghe 
(betreffende het prostitutioneel kader te Gent in de periode 1910-1932) en 
Guido Gadeyne (over de lokale commissies van geneeskundig toezicht,_ 
periode 1818-1830, en de Oostvlaamse medici en parochiepriesters als 
slachtoffers van de tyfusepidemie van 1847-48). Licentiate Anne-Marie 
Vermeulen schreef eveneens twee artikels voor de Handelingen. In een eerste 
behandelde ze het alfabetisatieproces te Gent in de 19e eeuw. Daarna peilde 
ze naar de waarde van de huwelijksacten van de horgelijke stand als bron 
voor de sociaal-economische geschiedschrijving, meer bepaald betreffende 
de beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19e-eeuwse Gent. Leon 
Dhaene maakte tenslotte een kwantitatieve analyse van de sociale situatie van 
de Zingemse boeren in de tweede helft van de 19e eeuw. 

Tenslotte mogen we ook enkele van de meest interessante bijdragen rond 
cultuur, religie en onderwijs niet vergeten. Op dit terrein is zeker de bijdrage 
van Patricia Carson, een vlotte en boeiende vertelling over de Vlaams-Britse 
banden in 'The British Connection', de moeite waard. Jan Art, gedoctoreerd 
in 197 4, schreef een uitmuntend artikel over de plattelandsontkerkelijking in 
Moerbeke-Waas en Hu go Verstrepen onderzocht de lokale socio-culturele 
determinanten van stedelijke seculiere en reguliere priesterroepingen voor 
Gent in de periode 1801-1914, terwijl Frank Sirnon en Marianne Veldeman 
achtereenvolgens de vrije liberale school te Sint-Amandsberg (1886-1896), 
en François Laurent en het schoolsparen in het Belgisch Volksonderwijs in 
de tweede helft van de 19de eeuw, behandelden. 

De Maatschappij slaagde er in deze periode bovendien in om met een 
aantal opmerkelijke bijzondere publikaties, uitgegeven in de Verhandelingen
reeks, extra in de kijker te lopen. 

In het kader van de grootscheepse manifestatie 'Gent Duizend Jaar Kunst 
en Kultuur' liet de Maatschappij in 1976 eerst het verdienstelijk en rijk 
gei1lustreerde werk De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de 
Koornlei te Gent van de Middeleeuwen tot vandaag van licentiate 
kunstgeschiedenis Kristina De Vinck (en tot stand gekomen onder leiding 
van de bekende specialist van onze oude architectuur, Prof. em. F. De Smidt) 
verschijnen. 

Een andere tentoonstelling, rond Benedietos in de Sint-Pietersabdij, gaf in 
1980 aanleiding tot de uitgave van het werk van architect Dr. Roger Van 
Driessche, De Sint-Pieterskerk te Gent. Een archeologische en 
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kunsthistorische studie. Dit boek was eigenlijk een bundeling van een recente 
reeks artikelen die de auteur had gepubliceerd in de Handelingen. Deze 
merkwaardige reeks bevatte 'De voormalige romaans-gotische kerk van de 
Sint-Pietersabdij te Gent' (1977), 'De barokke Sint-Pieterskerk te Gent' 
(1978), 'Stoffering van de barokke kerk van Sint-Pieters te Gent' (1979) en 
'De konventuele gebouwen van de Sint-Pietersabdij te Gent' (1980), studies 
die op hun beurt het resultaat waren van jarenlange onderzoekingen in de 
archieven en ter plaatse. Tussen 1972 en 1975 was Roger Van Driessche 
namelijk belast met de restauratie van de Sint-Pieterskerk. 

Een van de meest gewaardeerde Verhandelingen bevatte de monografie 
van Jan Art over de kerkelijkheidsgegevens in het bisdom Gent (1830-1914) 
en verscheen in 1979. De appreciatie die deze studie kreeg bleek ook uit de 
financiële steun die de Maatschappij achter zich kreeg: Het Universitair 
Fonds kwam tussen voor 50.000 Bfr, het Nationaal Centrum voor 
Kerkgeschiedenis van de Luikse Prof. Dr. L.-E. Halkin voor 30.000 fr. 

Dergelijke uitzonderlijke publikaties konden overigens slechts tot stand 
komen mits steun van derden. Voor het boek van Kristina De Vinck 
bijvoorbeeld kwam die hulp van de stad (die zich voor de publikatie reeds 
engageerde voor de aankoop van een 160-tal exemplaren) en van enkele 
financiële instellingen. 

Uit 1976 dateren ook de eerste plannen van het bestuur om een hele 
Verhandeling te wijden aan de geschiedenis van de Maatschappij. Deze zou 
geschreven worden door Hilde De Ridder-Symoens en aanvullend zouden de 
tafels verschijnen op alle verschenen publikaties van de Maatschappij. Voor 
dit laatste werd Maurice Van Wesemael aangeschreven, omdat deze tien jaar 
eerder al een Tafel op de Handelingen maakte. De 76-jarige Van Wesemael 
reageerde gevleid, maar wou dergelijke taak niet meer aanvaarden gezien zijn 
leeftijd en niet al te fameuze gezondheidstoestand. De publikatie was gepland 
voor 1980 en aan 'dergelijke futurologie' wilde hij zich niet bezondigen. De 
plannen werden uiteindelijk voor enige jaren in de kast geborgen. De jongste 
Verhandelingen werden gepubliceerd in 1990 en bevatten de studies van 
Marc Boone, Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische 
staatsvorming (1384-1453) en van Paul Trio, De Gentse broederschappen 
(1182-1580 ). 

· B. Voordrachten 

De voordrachten die het bestuur inrichtte voor haar leden kenden een 
verdere en definitieve afgang in deze periode. De opkomst op de laatste 
voordrachten in de loop van 197 4 was zelfs zo bedroevend dat het bestuur er 
het hoofd bij lieten hangen en op de bestuursvergadering van 29 oktober 
1974 opteerde om het aantal nog verder te verminderen. Toen Hilde De 
Ridder-Symoens voorstelde slechts één bijeenkomst per jaar in te richten (zij 
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het dan met meerdere lezingen tegelijk), werd zelfs dit niet verworpen. 
De lezingen die volgden vonden plaats in het Pand (op vraag van het 

bestuur aan rector Devreker kon de Maatschappij er een eerste keer over 
beschikken op 24 oktober 1974), maar schenen de leden al even weinig te 
boeien. Chris Coppens, toen nog licentiaat, mocht op 6 februari 1975 de 
reeks voorlopig afsluiten met een voordracht over de betekenis van Paul 
Fredericq in Vlaanderen. Toen gaf het bestuur er de brui van. In januari 1976 
kregen de leden-abonnees te horen dat de Maatschappij 'voorlopig' geen 
lezingen meer inrichtte. De eens zo succesrijke ledenbijeenkomsten werden 
definitief 'occasionele activiteiten'. 

3. Uitstappen 

Wel mochten de leden intussen enkele andere activiteiten verwachten. 
Vooral de hernieuwde bedrijvigheid en belangstelling voor de excursies was 
sinds het aantreden van voorzitter De Laet opvallend. 

Nieuwe opgravingen van de Universiteit, uitgevoerd in Destelbergen, 
leidden tot de organisatie van een archeologische dag voor de leden, op 
zaterdag 19 juni 1976. Deze werd 's morgens ingeleid met een voordracht van 
De Laet over opgravingen van de 'Vicus Ganda' en de oorsprong van de stad 
Gent, en gevolgd door bezoek aan het archeologisch museum van de 
Universiteit (waar de gevonden voorwerpen berustten). In de namiddag 
bezocht men dan de opgravingen jn Destelbergen. Andere uitstapjes volgden 
weldra. 

Zo bracht men op zondagmiddag 16 januari 1977 een bezoek aan de 
tentoonstelling 'Graven naar Gents verleden' in het Centrum voor Kunst en 
Kultuur in de voormalige Sint-Pietersabdij, geleid door Johan Vandenhoutte, 
hoofd van de dienst monumentenzorg en stadsarcheologie van Gent. Deze 
opmerkelijke expositie bracht een selectie van voorwerpen die de Gentse 
bodem tot dan had prijsgegeven. Ze beoogde ook te tonen wat nog diende te 
gebeuren om het Gents verleden beter te leren kennen, en wou een beginpunt 
zijn om in Gent systematisch aan archeologie te doen, door samenwerking 
tussen alle bestaande officiële instanties en alle Gentse amateurs. 

Kort daarop volgden drie volstrekt exclusieve bezoekjes aan enkele van 
de Gentse monumenten. Op woensdagnamiddag 4 mei 1977 werd de 
Maatschappij uitzonderlijk toestemming verleend de Sint-Niklaaskerk en de 
aan de gang zijnde restauratiewerken aldaar te bezichtigen. Onder leiding van 
Prof. em. F. De Smidt, autoriteit op het terrein van de Gentse religieuze 
bouwkunst, werd dit een grandioos succes. Het jaar daarna, op 13 september 
1978, ging het richting Kouter waar de leden in Hotel Falligan, een van de 
weinige Gentse rococo-juweeltjes, rondgeleid werden door Marie Frédéricq
Lilar die het gebouw pas beschreven had in een juweel van een boek. De 
Maatschappij koos haar gidsen overigens zeer zorgvuldig. De rondleiding in 
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het stadhuis, op 10 oktober 1979, werd toevertrouwd aan Dr. F. Dambre-Van 
Tieghem die net een fundamenteel werk gepubliceerd had over de 
bouwgeschiedenis van het stadhuis. Dit bezoek werd eveneens een groot 
succes en ontlokte secretaris Van Caenegem de opmerking dat het bestuur 
dergelijk initiatief zonder meer moest verderzetten. 

Dit deed het onder meer met een reis naar het exotische Lampemisse 
(rubberen laarzen werden aangeraden) waar medelid Dr. Frans Verhaege, 
navorser van het NFWO en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
dienst archeologie van De Laet, opgravingen uitvoerde. Hij gaf de leden in 
het plaatselijke kerkje eerst een uiteenzetting over de historisch-geografische 
problematiek van het gebied en over de resultaten van het archeologisch 
onderzoek, waarna een bezoek werd gebracht aan de middeleeuwse 
bewoningssite van Lampemisse. 

De laatste jaren kennen de zesmaandelijkse bezoeken aan Gentse 
gebouwen of sites die niet of nauwelijks voor het grote publiek toegankelijk 
zijn en gebeuren onder deskundige leiding, een groeiend succes. 

D. Speciale activiteiten 

Hoewel haar belangrijkste functie nog steeds het verdelen van de 
provinciale subsidies was, ging ook het Oostvlaams Verbond van de Kringen 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde dergelijke initiatieven ontplooien, nadat 
onder het voorzitterschap van Hans Van Werveke beslist werd het Verbond 
verder uit te bouwen. Professor De Laet was ook in deze provinciale 
organisatie als voorzitter in de voetsporen van Hans Van Werveke getreden, 
zodat de banden opnieuw stevig aangehaald waren en het bestuur in Gentse 
handen bleef, daar Hilde De Ridder-Symoens nog steeds het secretariaat 
verzorgde. Onder hun leiding werden de plannen voor een jaarlijkse 
bijeenkomst voor de leden van de bij haar aangesloten kringen eindelijk tot 
uitvoering gebracht. 

Zottegem stelde zich kandidaat om op zaterdag 26 april 1975 de eerste 
Provinciale dag van de Kringen van Geschiedenis en Oudheidkunde te 
organiseren en deed dat voortreffelijk. De tweede studiedag die doorging op 
zaterdag 8 oktober 1977, stond op rekening van Guy Gadeyne en zijn 
Geschiedkundige Kring van Ronse en droeg als thema het Romeins en 
romaans Zuid-Oostvlaanderen. Die studiedagen verliepen steeds ongeveer 
volgens eenzelfde stramien. In Ronse bijvoorbeeld stonden eerst een aantal 
lezingen op het programma, die dan gevolgd werden door een receptie (in 
Ronse aangeboden door het stadsbestuur) en het middagmaal (in de Vlaamse 
Ardennen bleek paella de lokale specialiteit). 's Namiddags volgde een 
bezoekje aan de plaatselijke monumenten, en als nagerecht kregen de 
aanwezigen dan nog een laatste spreekbeurt voorgeschoteld. De derde 
streekdag, gehouden te Aalter (kasteel van Poeke) op 6 oktober 1979, bleek 
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duidelijk een van de boeiendste en meest geslaagde bijeenkomsten van het 
Verbond. De slag van de Witte Kaproenen in 1379 fungeerde er als centraal 
thema en de houding van de Gentenaars en de Bruggelingen tegenover graaf 
Lorlewijk van Male en de politieke en sociale toestand te Gent en Brugge, 
werden respectievelijk vertolkt door Maurice Vermaesen en Marc Ryckaert. 
In de namiddag volgden dan de gebruikelijke bezoekjes. 

Nog in 1977 besloot het Verbond de lezingen gehouden op de 
streekdagen te Zottegem en Ronse (samen met die van Aalter), te publiceren 
in het Jaarboek van de Kulturele Dienst van de Provincie. Daaraan zou een 
lijstje toegevoegd worden met practische gegevens over het Verbond zelf._ 
Maar dit project mislukte uiteindelijk. Van de Voorlichtingsreeks die het 
Verbond sinds kort organiseerde werd wel steeds een stuk behouden voor 
publikatie. Voor 1975 werd het artikel van Hugo Thoen en Ludo Milisover 
de vroegste geschiedenis van Ten Duinen opgenomen, omwille van de 
methodologische kwaliteiten van de studie. Later vielen ook andere studies 
van de Maatschappij in de prijzen. Zo werd in 1979 het artikel 'Een nieuwe 
wetenschap op zoek naar een eigen identiteit, de industriële archeologie' van 
René De Herdt, behouden. 

De 'Inventaris van het molenbestand in de provincie Oost-Vlaanderen 
rond 1575' van Leo Pée was dan weer het eindresultaat van een grootscheeps 
onderzoek gecoördineerd door het Verbond. In zijn jaarvergadering van 8 
december 1979 besliste het Verbond een voorafgaand en voorbereidend 
onderzoek over deze materie op te starten. Bedoeling was dat alle kringen op 
uniforme wijze naar de aanwezigheid van molens zouden peilen binnen hun 
eigen territorium. De vierde studiedag van het Verbond, te Dendermonde in 
oktober 1981, werd geheel aan dit thema gewijd. 

Binnen de nationale Federatie was de Maatschappij veel minder bedrijvig. 
In december 1976 werd Hilde De Ridder-Symoens op algemeen verzoek nog 
verkozen als afgevaardigde van het Verbond bij de Federatie, maar gezien de 
toenmalige politieke en institutionele evolutie in het land zou de Federatie 
zich weldra federaliseren en haar bestaansreden verliezen. De Franstaligen 
waren reeds in augustus 1978 overgegaan tot de oprichting van een 
Association des Cercles Francopbones d'Histoire et d'Archéologie de 
Belgique. Van Vlaamse zijde werd in 1979 gestart met de herstructurering 
van een Vlarupstalige Federatie. Deze komt echter slechts moeizaam van de 
grond. De heer A. Jans van Mechelen zet zijn pogingen echter onverdroten 
voort ... 
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S.BESLUIT 

De Maatschappij bleef in de recentste periode van haar geschiedenis 
ijveren voor de verspreiding van de kennis van de geschiedenis en de 
oudheidkunde van de stad Gent. Dat de publikaties het voornaamste middel 
waren om een breder publiek te bereiken was geen nieuw gegeven, maar 
sinds geruime tijd zijn haar Handelingen en Verhandelingen haar grootste 
kracht. In haar inspanningen voor haar publikaties wensen wij de 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent dan ook nog vele 
jaren toe. 

202 



BIJLAGE I 

BIOGRAFISCHE SCHETSEN VAN DE 

BESTUURSLEDEN 

BERGMANS, Paul (0 Gent 1868- +Gent 1935). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1887) en Dr.jur. (Gent 1888); leraar 
geschiedenis (1889); docent musicologie aan de Universiteit te Gent (1912); 
hoofdbibliothecaris Gentse Universiteit (1919). Bibliothecaris (1891) en 
secretaris (1894) Cercle Artistique et Littéraire de Gand. Geschiedschrijver 
en bibliograaf. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid sinds 1896; penningmeester
boekbewaarder sinds 1897; secretaris tussen 1901 en 1908; raadslid 
tussen 1911 en 1935. 

BOONE, Marc (0 Gent 1955). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1987); bestuurssecretaris dienst Cultuur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen (1977-78); aspirant NFWO (1979-80); assistent 
aan de Universiteit te Gent bij prof. W. Prevenier (1980-89); 
bevoegdverklaard navorser NFWO (1989-93); onderzoeksleider NFWO
Universiteit Gent (1993). Publiceerde over stadsgeschiedenis in de 
Bourgondische periode, met speciale aandacht voor Gent. 

Lid sinds 1980. Secretaris sinds 1986. 

BRUNIN, Georges (0 1875- +1928). 
Conservator medaillekabinet van de stad en de Universiteit te Gent. 
Geschiedschrijver en numismaat. 

Gewoon lid sinds 1908; bibliothecaris tussen 1911 en 1928. 

CASIER, Joseph CGent 1852- +1925). 
Dr.jur. (Leuven 1873); zakenman-industrieel; consul van Paraguay en 
katholiek gemeenteraadslid (Gent 1890). Bestuurslid van de Cercle des 
Beaux-Arts en de Société des Amis du Musée des Beaux-Arts; voorzitter van 
de Commission du Musée des Beaux-Arts en van het Comité executif du 
Musée d'Archeologie; voorzitter Commission Locale des Monuments (1912); 
algemeen bestuurder van de Wereldtentoonstelling (1913). Archeoloog en 
geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1898; secretaris sectie Schone Kunsten tussen 
1899 en 1901; raadslid van 1911 tot 1925. 
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CLAEYS, Prosper (0 Gent 1834- +1910). 
Dr.jur. (Gent 1860); liberaal provincieraadslid en voorzitter van het Bureau 
van Weldadigheid te Gent (1862). Voornamelijk bekend als geschied- en 
kroniekschrijver. 

Stichtend lid; ondervoorzitter tussen 1893 en 1901. Gewoon lid tot 
1910. 

COPPIETERS STOCHOVE-DELEBECQUE, jhr. Ernest (0 Brugge 
1848- +Brugge 1936). 
Kand. jur. (Gent ca. 1869); vermoedelijk onvoltooide verdere rechtsstudies te 
Gent; consul van de Hawaïaanse republiek (1880-98); rentenier/eigenaar te 
Gent en Sint-Pieters-Brugge. Secretaris (1916), penningmeester (1921) en 
ondervoorzitter ( 1926) van de Brugse Société d'Emulation. Geschied
schrijver. 

Gewoon lid sinds 1902; raadslid tussen 1904 en 1936. 

DE BREYNE, Jean 
Dr.jur.; advocaat. Bestuurslid van de Commission Locale des Monuments. 
Genealogist en geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1922; secretaris tussen 1923 en 1942. 

DECA VELE, Johan (0 Tie1t 1943). 
Dr. lett. & wijsb. (bist.) (Leuven 1972); stagiair Alte Universität Mainz 
(1965-66); aspirant NFWO (1967-71); stadsarchivaris van Gent (1971). 
Publiceerde over religieuze geschiedenis van de 16e eeuw en Gentse 
stadsgeschiedenis. 

Bestuurslid sinds 1992. 

DE CEULENEER, AdolfCDendermonde 1849- +oude God 1924). 
Dr.lett.& wijsb. (Leuven 1874); adjunct-bibliothecaris (1875) en docent aan 
de Universiteit te Luik; hoogleraar aan de Universiteit te Gent (1883-1912); 
oprichter en conservator van het Universitair Museum voor Kunst en 
Oudheidkunde. Katholiek gemeenteraadslid (1896-1908) te Gent. 
Publiceerde werken betreffende geschiedenis en onderwijs. 

Stichtend lid; secretaris tussen 1893 en 1895; gewoon lid tot ca. 
1914. 

DE KEYZER, Jozef (Frans) (0 Zele 1896 -+Grimbergen 1956). 
Priester (1920). Kand.lett.& wijsb. (klass.) (Leuven 1921); leraar te 
Dendermonde, Ronse en Sint-Niklaas (1921-43); directeur-coadjutor van de 
Broeders van Sint-Jan de Deo te Gent (1943); hulparchivaris en later 
archivaris van het bisdom Gent (ca. 1945-1956); directeur Broeders 
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Hiëronymieten (1946). Titulair kanunnik van de Sint-Baafskathedraal. 
Geschiedschrijver. 

Ondervoorzitter van 1953 tot 1956. 

DE LAET, Siegfried Jan Leo CGent 1914). 
Dr.lett.& wijsb. (klass.) (Gent 1937); leraar geschiedenis te Aalst (1937-
1942); assistent Prof. Van de Weerd (1943-1947); docent (1947) en gewoon 
hoogleraar (1951) aan de Universiteit te Gent; bestuurder Museum voor 
Oudheidkunde van de Gentse Universiteit (1950); voorzitter Nationaal 
Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen (1958). Lid van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Archeoloog en geschiedschrijver. 

Secretaris tussen 1944 en 1953; ondervoorzitter tussen 1973 en 
1974; voorzitter van 1974 tot 1990. 

de MAERE (-LIMNANDER/-D'AERTRYCKE), baron CamiJle 
('Auguste') (0 Sint-Niklaas 1826- + Aartrijke 1900). 
Waterbouwkundig ingenieur (Parijs 1845); liberaal gemeenteraadslid (1857-
72) en schepen van openbare werken (tot 1866) te Gent; 
volksvertegenwoordiger (1866-70). Auteur van diverse geschriften 
betreffende hydrografie en geschiedenis. 

Stichter-voorzitter van het Comité du Chateau des Comtes en van de 
Maatschappij. 

DE RIDDER-SYMOENS, Uilde COSint-lans-Molenbeek 1943). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1969); assistent aan de Universiteit te Gent bij 
prof. E.I. Strubbe (1964-65); achtereenvolgens aspirant, aangesteld navorser, 
bevoegdverklaard navorser en onderzoeksleider bij het NFWO-Universiteit 
Gent (sinds 1965); hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam (1986). 
Publiceerde over universiteitsgeschiedenis, institutionele en cultuur
geschiedenis. 

Secretaris en penningmeester sinds 1972. 

DE SCHRUVER, Antoine COLochristi 1924). 
Dr.lett.& wijsb. (kunstgesch.) (Gent, 1957); aspirant NFWO (1953-55); 
conservator Oudheidkundige Musea van de stad Gent (1957); docent en 
gewoon hoogleraar aan het Hoger Instiluur voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde van de Gentse Universiteit (1960). Lid van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 
Geschiedschrijver, meer specifiek publicaties over Vlaamse miniatuurkunst 

Ondervoorzitter sinds 1979. 
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DHONDT, Jan eGentbrugge 1915- +Beiroet 1972). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent, 1938); aspirant (1939-41) NFWO; archivaris
paleograaf ARA Brussel (1941-44); docent (1944) en gewoon hoogleraar 
(1948-72) aan de Gentse Universiteit; oprichter van het Seminarie voor 
Nieuwste Geschiedenis aldaar; tussen 1962-1970 was Dhondt een tijdlang 
gastprofessor en rector van de Universiteit van Lumumbashi (Kongo). 
Stichter van de Vereniging Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) en 
van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (1969). Publiceerde 
over middeleeuwse en hedendaagse geschiedenis. 

Secretaris voor de publicaties tussen 1942 en 1972. 

DIEGERICK, Alphouse (0 Ieper 1851- +Gent 1911). 
Kand.lett & wijsb. (hist.) (Gent 1870); stadsarchivaris (1872) en adjunct
stadsbibliothecaris (1876) te Ieper; adjunct-conservator (1882) en conservator 
(1892) van het Rijksarchief te Gent. Geschiedschrijver. 

Stichtend lid; boekbewaarder tussen 1904 en 1910. 

DUBOIS, Ernest (0 Verviers 1868- +Finnevaux 1935) . 
. Dr.lett.& wijsb. (Leuven 1887) en Dr.jur. (Leuven 1890); docent (1893), 

buitengewoon (1897) en gewoon hoogleraar (1902-33) aan de Universiteit te 
Gent; directeur Hoger Handelsgesticht te Antwerpen (de latere 
Rijkshandelhogeschool) (1903-33). Auteur van enkele belangrijke weten
schappelijke werken over de staatsbegroting en de inrichting en economie 
van Kongo. 

Erelid sinds 1894; gewoon lid sinds 1900; secretaris tussen 1901 en 
1903; gewoon lid tot in 1935. 

DUTRY, Albert (0 Gent 1860- +Gent 1918). 
Dr.jur. (Gent ca. 1885); vrederechter te Gent en te Lokeren. Na 1890 een van 
de voornaamste figuren van het artistieke gebeuren binnen de stad. 
Kunstcriticus voor 'L'Impartial' en 'Le Bien Public'. Hoofdredacteur van 'Le 
Drapeau, revue littéraire et artistique des jeunes catholiques'. 

Stichtend lid; Raadslid in 1903; secretaris tussen 1904 en 1906; 
gewoon lid tot 1918. 

DUVERGER, Jozef (0 Sint-Niklaas 1899- +sint-Amandsberg 1979). 
Dr.lett & wijsb. (bist.) (Leuven 1923) en (kunstgesch. en oudheidk.) (Gent 
1930); leraar in Bergen en Tongeren (1923) en Gent (1924-25); docent 
(1932) en gewoon hoogleraar (1949) aan het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Gentse Universiteit. Speelde een 
aanzienlijke rol in qe ontwikkeling van de kunstgeschiedenis in ons land, 
zowel door zijn onderwijs als door zijn publicaties. Belangrijk werk rond de 
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Vlaamse Tapijtkunst en stuwende kracht achter het 'Nationaal Biografisch 
Woordenboek'. 

Lid sinds 1927; ondervoorzitter tussen 1945 en 1979. 

FRIS, Victor CGeraardsbergen 1877 - +Elsene 1925). 
Dr.lett & wijsb. (bist.) (Gent 1899); diploma kandidaat archivaris en 
paleograaf (Gent 1900); geschiedenisleraar in Verviers en Oostende (1901-
03) en Gent (1903-19); stadsarchivaris te Gent (1916-24); docent aan de 
Universiteit van Gent (1919). Belangrijk werk als geschiedschrijver en 
bibliograaf. 

Gewoon lid sinds 1900; secretaris tussen 1909 en 1925. 

GALLET-MIRY, Achille (+Gent 1913). 
Stenograaf bij de Senaat en de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 
Bibliothecaris (1888) en schatbewaarder (1891) van de Cercle Artistique et 
Littéraire. 

Toegevoegd secretaris van 1893 tot 1902. 

GILLEMAN, Charles (+ca 1914). 
Geschiedenisleraar aan het Atheneum te Gent; directeur van het koninklijk 
Atheneum te Oostende (1903). 

Gewoon lid sinds 1902; boekbewaarder in 1903. 

DEINS, Armand (0 Gent 1856- +Gent 1938). 
Bekend figuur en een van de meest gevierde kunstenaars van zijn tijd 
(aquarellist, tekenaar en illustrator); leraar aan de Academie; conservator van 
het Museum voor Sierkunsten te Gent. Stichtend lid Union des Artistes 
Gantois; bestuurslid Cercle Artistique et Littéraire de Gand, Société des Amis 
du Musée des Beaux-Arts en Commission locale des Monuments. 
Archeoloog en geschiedschrijver. 

Erelid sinds 1894; gewoon lid in 1897; raadslid van 1903 tot 1938. 

HULINDE LOO, Georges (0 Gent 1862- +Brussel1945). 
Dr.lett.& wijsb (Gent 1883) en Dr.jur (Gent 1886); docent (1889) en gewoon 
hoogleraar (1892-1932) aan de Universiteit te Gent, belast met cursussen in 
logica, psychologie en moraalfilosofie; zijn bekendheid verwierf hij echter 
met de studie van de Vlaamse schilderkunst, waarover hij sinds 1908 een 
facultatieve cursus gaf. Ondervoorzitter van de Société des Amis du Musée 
des Beaux-Arts. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1893; ondervoorzitter sectie Archeologie tussen 
1893 en 1900; ondervoorzitter van 1902 tot 1945. 
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LACQUET, Erneste (+Gent 1907). 
Archivaris-archeoloog; werkzaam aan het stadsarchief te Gent. 
Penningmeester van de Commissie voor Monumenten (1887-1907). 
Geschiedschrijver. 

Stichtend lid; penningmeester-boekbewaarder tussen 1893 en 1897; 
gewoon lid van 1897 tot 1907; penningmeester van het 
archeologisch congres van 1907. 

LALEMAN, Marie Christine COGent 1952). 
Lic. kunstgesch. en oudheidk. (Gent 1973); laureaat van de Kon. Academie 
voor wetenschappen (1989); sinds 1973 functies binnen de directie Culturele 
Zaken en thans conservator dienst Stadsarcheologie van de stad Gent. 
Publiceerde over Gentse stadsarcheologie, architectuur en bouwgeschiedenis. 

Bestuurslid sinds 1992. 

NEVE, Joseph E. (+Gent 1923). 
Dr.jur (Gent); advocaat bij het Hof van Beroep te Gent. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1908; secretaris van 1909 tot 1923. 

NOWÉ, Henri (0 Gent 1894- +Gent 1986). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1921); onvoltooide studie notariaat te Gent; 
studies archivistiek te Parijs; archivaris bij het Rijksarchief (1923), 
stadsarchivaris (1924) en conservator van het oudheidkundig Museum van de 
Byloke (1930) te Gent. Geschiedschrijver. 

Secretaris tussen 1924 en 1944; penningmeester tussen 1944 en 
1953; ondervoorzitter tussen 1953 en 1986. 

PIRENNE, Henri COVerviers 1862- +ukkel1935). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Luik 1883); verdere studies in Leipzig, Berlijn en 
Parijs (1883-85); docent aan de Universiteit te Luik (1885); buitengewoon 
(1886) en gewoon hoogleraar (1887-1930) aan de Universiteit te Gent; rector 
(1921). Bestuurslid Cercle Artistique et Littéraire (1897). Geschiedschrijver 
over de geschiedenis van België en sociaal-economische geschiedenis. 

Stichtend lid; secretaris tussen 1893 en 1895; gewoon lid tussen 
1895 en 1916; ondervoorzitter van 1916 tot 1935. 

ROERSCH, Alphouse (0 Luik 1870- +Leuven 1951). 
Dr.lett.& wijsb. (klass.) (Luik 1891) en Kand.jur (Luik 1892); docent (1895), 
gewoon hoogleraar (1907) en administrateur-inspecteur (1920) aan de 
Universiteit van Gent. Als geschiedschrijver verrichtte hij baanbrekend werk 
over de Belgische humanisten. 

Gewoon lid sinds 1904; secretaris tussen 1907 en 1908. 
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SCHEERDER, Jozef eGent 1911). 
Lic.lett.& wijsb. (hist.) (Leuven 1937); Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Leuven, 
1971); geschiedenisleraar te Eigenbrakel, Kortrijk, Sint-Niklaas en Genk; 
voorzitter van de Vereniging Historici Lovanienses (1953) en eindopsteller 
van de Heemkring Scheldeveld. Publiceerde over religieuze geschiedenis van 
de 16e eeuw. 

Ondervoorzitter sinds 1982. 

SCHOORMAN, Robert (+1935). 
Adjunct-conservator (ca. 1900) en hoofdarchivaris (ca. 1907) van het 
Rijksarchief te Gent. Geschiedschrijver. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid sinds 1900; schatmeester van 1903 tot 
1935. 

VAN CAENEGEM, Raout (0 Gent 1927). 
Dr.jur. (Gent 1951) en Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1953); geaggregeerde 
van het Hoger Onderwijs (Gent ); verdere studies in Parijs en Londen; 
aspirant NFWO (1951-54); assistent van prof. François Ganshof (1954); 
docent (1960) en gewoon hoogleraar (1964) aan de Universiteit te Gent. Lid 
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. Publiceerde over institutionele en rechtsgeschiedenis in 
Engeland en de Nederlanden. 

Secretaris-penningmeester tussen 1955 en 1986; ondervoorzitter 
tussen 1986 en 1990; voorzitter sinds 1990. 

VAN DEN GHEYN, Gabriël (0 1862- +Gent 1955). 
Priester (1884); Dr.lett.& wijsb. (theologie) (Leuven 1887) en filosofie 
(Leuven 1891); leraar te Dendermonde en Gent (1888-1907) en superior van 
het Sint-Lievenscollege (1899-1907); kanunnik (1894) en conservator van de 
Sint-Baafskathedraal (1913); archivaris van het bisdom (1917). Bestuurslid 
van de Commission Provinciale des Monuments en voorzitter van het Comité 
van het Archeologisch Museum. Geschiedschrijver. 

Stichtend lid; secretaris sectie Schone Kunsten van 1893 tot 1898; 
secretaris tussen 1898 en 1900; ondervoorzitter tussen 1900 en 
1901; voorzitter tussen 1901 en 1953; ere-voorzitter van 1953 tot 
1955. 

VANDER HAEGHEN, Victor (0 Gent 1854- +Gent 1916). 
Dr.jur (Gent 1876) en Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Luik 1879); verdere studies in 
Leipzig, Berlijn en Parijs (1879-81); stadsarchivaris te Gent (1882-1916) en 
docent paleografie en bibliografie aan de Universiteit te Gent (1890-1915). 
Geschiedschrijver. 
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Stichtend lid; ondervoorzitter sectie Geschiedenis in 1901; 
ondervoorzitter tussen 1902 en 1916. 

VAN WERVEKE, Al.fons eGent 1860- +Gent 1931). 
Dipl. onderwijzer (Gent 1879); werkte zichzelf als autodidact op in de studie 
van het verleden; conservator van het Archeologisch Museum van Gent en 
van het Gravensteen (1899); adjunct-archivaris van het Gentse stadsarchief 
(1903). Geschiedschrijver. 

Stichtend lid; secretaris tussen 1897 en 1900; schatmeester
boekbewaarder van 1901 tot 1902; raadslid van 1903 tot 1931. 

VAN WERVEKE, Johannes eGent 1898- +sint-Denijs-Westrem 1974). 
Zoon van Alfons. Dr.lett.& wijsb. (bist.) en kand. archivaris (Gent 1922); 
geschiedenisleraar (1922); docent (1924), buitengewoon (1930) en gewoon 
hoogleraar (1933-66) aan de Universiteit te Gent. Publiceerde over sociaal
economische geschiedenis van Vlaanderen. 

Ondervoorzitter tussen 1935 en 1953; voorzitter tussen 1953 en 
1974. 

VARENBERGH, Emile eGent 1835 -+Gent 1900). 
Afstammeling van een oude patriciërsfamilie uit het Gentse; Dr.jur. (Gent ca. 
1860); advocaat. Katholiek provincieraadslid (1886 en 1894) en 
gemeenteraadslid te Gent (1872) en te Sleidinge (1895). Medestichter en 
secretaris van de Chambre Syndicale des Arts Industriels; redactiesecretaris 
van de Messager des Sciences Historiques de Belgique. Archivaris
archeoloog en geschiedschrijver. 
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BIJLAGEli 

BIOGRAFISCHE SCHETSEN VAN DE LEDEN 

VAN 1893 TOT 1925 

BALIEUS, Dector (+Gent ca. 1955). 
Dr.lett.& wijsb. Houder diploma archivaris en paleograaf. Geschiedenisleraar 
te Gent, ere-inspecteur rijkssecundair onderwijs (1949). Medewerker Gand 
XX:e Siècle-Gent XXe Eeuw (1910-14). 

Gewoon lid sinds 1910. 

BERTEN, Désiré. 
Dr.jur. Advocaat. Gemeenteraadslid. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1910. 

BIDEZ, Joseph CFrameries 1867- +oostakker 1945). 
Dr.lett.& wijsb. (klass) (1888) en Dr.jur. (1891) (Luik), spec. Dr.klass. filol. 
(1894) (Gent); docent (1895), buitengewoon (1902) en gewoon hoogleraar 
(1907-33) aan de Universiteit te Gent; lag mee aan de basis van de Ecole des 
Hautes Etudes de Gand (1923). Bidez was een autoriteit op het gebied van de 
studie van het Hellenisme. Medestichter Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis ( 1922) en tot aan zijn dood voorzitter redactiecomité van 'La 
Flandre Libérale'. 

Gewoon lid sinds 1919. 

BLEY, Andreas CEchtemach 1849- +Gent 1936). 
Lic.lett.& wijsb. (Germ. filol.) (Luik 1873); leraar Duits te Aarlen (1874) en 
te Gent (1881); docent (1884), buitengewoon (1892) en gewoon hoogleraar 
Germaanse filologie ( 1896-1919) aan de Universiteit te Gent. 

Gewoon lid van 1919 tot 1936. 

BODDAERT, Karel (0 Gent 1842- +Gent 1923). 
Dr.jur. (Gent 1868); advocaat. Liberaal gemeenteraadslid (1884-1921) en 
schepen van Onderwijs en Schone Kunsten (1896-1921) te Gent. 
Erevoorzitter Amis du Musée des Beaux-Arts. Armenmeester van de Se wijk. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1923. 

BODDAERT, Maurice (0 Gent ca. 1870- +Gent ca. 1940). 
Zoon van Karel. Dr.jur (Gent); advocaat. Gemeenteraadslid. Medestichter 
Association Artistique (die jongere Gentse kunstenaars organiseerde). 

Gewoon lid sinds 1910. 
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BRAUN, Emile (0 Nijvel1849- +vichy 1927). 
Diploma Burg.Ing. (Gent, 1873); ingenieur der Spoorwegen te Luik (1873-
75) en stadsarchitect te Gent (1879-95) (belast met uitbreiding 
haveninstallaties, de bouw van de Terplatenbrug, het slopen van de 
Bataviawijk en de uitvoering van het Zollikofer-plan). Liberaal 
provincieraadslid (1891-98); gemeenteraadslid (1895) en burgemeester 
(1895-1921) te Gent (als burgemeester was vooral zijn ingrijpende 
stedebouwkundige politiek belangrijk, met als hoogpunt de Wereld
tentoonstelling van 1913); en volksvertegenwoordiger (1900-25). Ook actief 
als industrieel (beheerder van o.m. de Filature de Royghem en La Savannah). 
Verkreeg de titel van baron (1922). 

Erevoorzitter van 1895 tot 1922. Gewoon lid van 1922 tot 1927. 

CÉLIS, Gabriël COGent 1880- +Gent 1959). 
Priester (1903); onderpastoor en eerste conservator van het Museum voor 
Volkskunde (1927-37) te Gent. Folklorist en geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1919. 

CLAEYS, kanunnik Hendrik (0 Zomergem 1838- +Gent 1910). 
Priester (Gent 1863); studeerde te Leuven; collegeleraar te Oudenaarde 
(1864) en aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas (1869); pastoor te 
Oostakker (1884) en Gent (1890). Medewerker van De Vlaamsche Wachter 
en ondervoorzitter van het Davidsfonds (1890-1910). Dr. 'hon.causa' lett.& 
wijsb. (Leuven). Dichter en letterkundige. 

Stichtend lid; gewoon lid tot 1910. 

CLOQUET, Louis COFéluy 1849- +Gent 1920). 
Dipl. Burg.lng. (Gent, 1871); onder-ingenieur bij Bruggen en Wegen (Gent, 
1872-7 4 ); na zijn ontslag wijdde hij zich aan de restauratie van een aantal 
kerken en doceerde hij aan het Sint-Lucasinstituut te Doornik (1880-90). 
Buitengewoon (1890, in opvolging van Ad. Pauli) en gewoon hoogleraar 
(1894) aan de Universiteit en docent aan het Sint-Lucasinstituut (1892) te 
Gent. Medestichter en secretaris van 'La revue de l'Art Chrétien'. 

Stichtend lid; voorzitter sectie Schone Kunsten van 1893 tot 191 0; 
gewoon lid tot 1920. 

CLOQUET, Jean COGent ca. 1875). 
Zoon van Louis. Dipl. Burg. 
Ing. (Gent); volgde zijn vader op als hoogleraar aan de Universiteit te Gent. 

Gewoon lid sinds 1920. 
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COOMANS, E. (Broeder Matthias) 
(

0 1847- +Gent 1918). Werkzaam aan het Sint-Lucasinstituut te Gent (vanaf 
1867); directeur van het instituut (ca. 1885). 

Stichtend lid; gewoon lid tot in 1918. 

COPPEJANS, François. Kunstschilder en restaurator. 
Erelid sinds 1893; gewoon lid sinds 1907. 

COPPIETERS-STOCHOVE, jhr. Hubert (0 Gent 1876 - +sint-Pieters
Brugge 1950). 
Zoon van Ernest. Dr.lett.& wijsb.(hist.) (Gent 1899); archivaris bij het 
Rijksarchief te Bergen (1902); adjunct-conservator van het Rijksarchief te 

Antwerpen (1903-07) en te Gent (1907); rentenier/eigenaar te Sint-Pieters
Brugge. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1906. 

COUNSON, Albert (°Francorchamps 1880- +Gent 1933). 
Dr.lett.& wijsb. (Rom.filol) (Luik 1901); verdere studies in Parijs, Halle en 
Firenze (1901-02); lector Franse literatuur aan de Universiteit te Halle (1902-
07); hoogleraar aan de Universiteit te Gent (1907). Auteur van verscheidene 
opmerkelijke literatuurhistorische studies. 

Gewoon lid sinds 1918. 

COUPÉ, Joseph (+Gent ca. 1916). 
Hulpaalmoezenier aan het Midden-Boetehuis te Gent. 

Stichtend lid. 

DANGOTTE, Adolphe. Handelaar. Voorzitter van de Gentse 
Handelaarsvereniging en lid van de N. V. der Wereld- en Internationale 
Tentoonstelling. Na 1918 lid van de Commission Locale desMonumentsen 
van de Vereniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer. 

Gewoon lid sinds 1925. 

de BÉTHUNE DE VILLERS, baron Jean-Baptiste eBrugge 1821 -
+Heestert 1907). 
Dr.jur.(Leuven 1875); advocaat; gemeenteraadslid (1878) en burgemeester 
( 1879) te Oostrozebeke; provincieraadslid ( 1878), lid van de Besendige 
Deputatie (1892) en gouverneur (1903) van West-Vlaanderen. 
Geschiedschrijver. 

Lid Comité du Chateau des Comtes; stichtend lid; gewoon lid van 
1893 tot 1907. 
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DE BURGGRAEVE, Paul. 
Dr.jur; advocaat te Gent. 

Gewoon lid sinds 1920. 

de KERCHOVE de DENTERGHEM, Oswald (0 Gent 1844 - +Gent 1906). 
Zoon van oud-burgemeester Charles. Dr.jur (Gent 1864) en Dr. 
pol.& best.wetensch. (Gent 1866); advocaat; liberaal provincieraadslid 
(1871 -78) en gouverneur van Henegouwen (1878-84); senator (1900-06). 
Voorzitter van de Commissie der Godshuizen te Gent. Voorzitter van de 
Société Royale d'Agriculture et de Botanique (1878-1906) en van de Société 
Botanique de Gand (1886-1906). Auteur en geschiedschrijver. 

Stichtend lid; gewoon lid tot 1906. 

DE KEYSER, Paul eGent 1891 -+Gent ca. 1960). 
Dr.lett.& wijsb. (germ.fil.) (Gent 1914). Onder de wapens van 1914 tot 1918. 
Leraar te Schaarbeek en te Gent (1918-23); lic.kunstgesch.& oudheidk. (Gent 
1923); docent.(1924), gewoon hoogleraar (1932) aan de Universiteit te Gent. 
Secretaris en voorzitter van de Commissie voor Monumenten en stadszichten 
en lid van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde. Volkskundige, 
filoloog en geschiedschrijver. 

Gewoon lid van ca. 1923 tot ca. 1957. 

de la KETRULLE de RYHOVE, Adrièn 
Gewoon lid sinds 1918. 

de LIMBURG-STIRUM (-DE THIENNES), graaf Thierry (0 Antwerpen 
1827- +Brussel 1911). 
Dr.jur.(Leuven 1853); rentenier/eigenaar en gemeenteraadslid (1869) te 
Rumbeke; senator (1878-92 en 1894-1911). Bestuurslid van groot aantal 
culturele en geschiedkundige organisaties: directeur Messager des Sciences 
Historique de Belgique; voorzitter van de Société d'Emulation (1891), 
Société Royale des Beaux-Arts de Gand, Commissie Oudheidk. Museum 
(1884) en Chambre Syndicale des Arts Industriels te Gent. Vermaard 
numismaat en archeoloog. Geschiedschrijver. 

Ondervoorzitter Comité du Chateau des Comtes; stichtend lid; 
ondervoorzitter sectie Geschiedenis van 1893 tot 1911. 

DE MUYNCK, Victor (0 Gent 1840- +Gent 1904). 
Handelaar uit bescheiden milieu, gehuwd met dochter van de rijke Gentse 
industrieel Delacroix. Mede-oprichter NV Delcroix et co (1885); beheerder 
Union du Crédit (Kredietsvereniging) (1890). Liberaal gemeenteraadslid te 
Gent (1884-1904). Ondervoorzitter (1881) en voorzitter (1900) in opvolging 
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van Charles de Kerchove van de kruisboogvereniging Maatschappij Willem 
Teil. Liefbebber van de archeologie. 

Gewoon lid van 1902 tot 1904; stond grotendeels in voor de goede 
relaties met het gemeentebestuur. 

DENEFFE, Victor (0 Namur 1835- +Gent 1908). 
Dr.med. (Gent); hoogleraar (1867-1907) . Belangrijk wetenschappelijk 
oeuvre. Liberaal gemeenteraadslid te Gent (1884-1903) met actieve interesse 
voor monumentenzorg. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1908. 

DE NEVE DE RODEN, Emile (0 Gent 1840- +Gent 1915). 
Baron. Katholiek gemeenteraadslid ( 1890) en burgemeester (1896) te 
Waasmunster; provincieraadslid en senator (1908). Voorzitter van 
verschillende locale landbouwersverenigingen, secretaris van de Provinciale 
Commissie voor Landbouw (1897) en stichter-voorzitter van de 
Verzekeringsmaatschappij voor Hengsten van Oost-Vlaanderen (1900). 
Werkzaam binnen de Commission Locale des Monuments en de Commissie 
van het Oudheidkundig Museum. 

Schatbewaarder Comité du Chäteau des Comtes; stichtend lid; 
gewoon lid van 1893 tot 1915. 

DE NOYETTE, Modeste (+Gent 1923). 
Dipl. Burg.Ing.; architect te Ledeberg en te Gent (bouwde de 
Leopoldskazeme en restaureerde o.m. het portaal van de Sint-Michielskerk). 
Directeur van de provinciale afdeling van de Société Centrale d'Architecture 
de Belgique. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid van 1903 tot 1923. 

de PAUW, Napoleon (0 Gent 1835- +Gent 1922). 
Dr.jur. (Gent 1860); stagair bij H. Metdepenningen; advocaat te Gent; 
magistraat te Kortrijk (1866), Dendermonde (1867), Brugge (1868), Gent 
(1973), Brugge (1875) en Gent (1886); procureur-generaal te Gent (1902-07). 
Medestichter van het Vlaams Verbond (1861); hielp Vuylsteke met de 
reorganisatie van het Willemsfonds (1962); lid van de Maatschappij der 
Vlaamse Bibliofielen (1880); lid (vanaf haar stichting in 1886), 
onderbestuurder ( 1914-18) en bestuurder ( 1920) van de Koninklijke Vlaamse 
Academie; lid ( 1891) en voorzitter van de Koninklijke Commissie voor 
Geschiedenis ( 1911). In 1921 werd hem de baronstitel verleend. 
Letterkundige en geschiedschrijver. 

Stichtend lid; voorzitter sectie Geschiedenis tussen 1897 en 1901; 
gewoon lid tot in 1922. 
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DE POTTER, Frans (0 Gent 1834- +Gent 1904). 
Begon zijn loopbaan met het publiceren van romans, gedichtenbundels en 
theaterstukken. Later werd hij hoofdredacteur van het katholieke 
Fondsenblad en hulparchivaris aan het Rijksarchief te Gent (1877). Intussen 
stichtte hij zelf De Vlaamsche Wacht en met Alfons Siffer het Belfort en het 
Davidsfonds (1875). Bestendig secretaris van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van bij haar stichting (1886-1904). Letterkundige, journalist, 
bibliograaf en geschiedschrijver. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1902. 

DE POTTER, Joseph. 
Abt en aalmoezenier van het leger. 

Gewoon lid sinds 1922. 

DE PRA TERE, Florent. 
Pastoor (later kanunnik) en geschiedenisleraar aan het Sint-Lievenscollege. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid sinds 1902. 

de SMET, Léon (0 Gent 1858). 
Industrieel (beheerder van de Société Léon de Smet et co, een fabriek in de 
nabijheid van Rijsel die vuurvast materiaal produceerde). Gemeenteraadslid 
(1918). Generaal secretaris van de Provinciale Tentoonstelling te Gent (1898-
99); bestuurslid van de Cercle Artistique et Littéraire (1896). 

Gewoon lid sinds 1918. 

de SMET DE NAEYER, Henry (0 Gent 1878- +1914). 
Industrieel. Schatbewaarder van de Commission Locale des Monuments. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid van 1907 tot 1914. 

de SMET DE NAEYER, Maurice (0 Gent 1862- +Gent 1941). 
Industrieel. Katholiek politicus. Lid van de Commission Locale des 
Monuments. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid van 1904 tot 1913. 

DESMET -DUHA YON, Joseph (+Gent ca.1933). 
Dr.jur. (Gent); hoofdgriffier bij het Hof van Beroep te Gent. Voorzitter van 
de Cercle Artistique et Littéraire (1896) in opvolging van Auguste Wagener. 
Geschiedschrijver. 
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DESTANBERG, Désiré (+Gent 1914/19). 
Hoofdonderwijzer te Gent. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid van 1910 tot 1914119. 

DE TRACY, Henri. 
Kunstschilder. Katholiek gemeenteraadslid te Gent ( 1922) en provincie
raadslid (1925). 

Gewoon lid sinds 1918. 

DE VIGNE, Julins (0 Gent 1844- +oent 1908). 
Zoon van Felix. Dr.jur. (Gent 1868); advocaat. Liberaal provincieraadslid 
(1873-1976), gemeenteraadslid (1876-1907) en schepen van Financiën 
(1888) te Gent; secretaris en voorzitter van de Vlaamsche Liberale 
Vereniging te Gent (1873-76). Bestuurslid Willemsfonds en Société des 
Amis du Musée des Beaux-Arts. Redactielid Volksbelang. Geschiedschrijver. 

Stichtend lid; gewoon lid tot 1908. 

DE WAELE, Joseph COGent 1844- +oent 1910). 
Bouwkundige en archeoloog. Studeerde aan de Academie te Gent en de 
Ecole des Beauw-Arts te Parijs. Onder zijn leiding voltrok zich de restauratie 
van het Gravensteen ( 1887-191 0), van de gevels van de Lakenhalle en enkele 
huizen op de Graslei en het Sint-Veerleplein. 

Architect-lid Comité du Chateau des Comtes; stichtend lid; 
ondervoorzitter sectie Schone Kunsten van 1893 tot 1910. 

DE WEERDT, Maurice. 
Advocaat. Gemeenteraadslid en schepen te Gent. 

Gewoon lid sinds 1922. 

DUBOIS, Adolphe (0 Brussel1827- +oent 1900). 
Dr.jur. (Gent 1848); advocaat (1850), substituut Procureur des Konings 
(1858-61), lid tuchtraad (1867), Deken orde der advocaten (1877) te Gent. 
Voorzitter Liberale Associatie en gemeenteraadslid te Gent (1856-1900). 
Journalist bij de Messager de Gand, de J ournal de Gand en de Flandre 
Libérale (vanaf haar stichting in 1874). Bestuurslid Cercle Artistique et 
Littéraire (1884). 

Stichtend lid, gewoon lid van 1893 tot 1900. 

DUPONT, Henri (+Gent 1898). 
Gepensioneerd kolonel van de Genie. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid van 1893 tot 1898. 
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EGGENVAN TERLAN, Jean L.M. 
Dr.jur. (Gent ca. 1900). Advocaat. Secretaris-penningmeester van het 
Algemeen Nederlands Verbond (1910-13) en voorzitter van de Koloniale 
Vereniging (1912). Activist; lid van de Jong-Vlaanderen-groep, hoogleraar 
aan de Von Bissing-Universiteit en aanhanger van de Raad van Vlaanderen 
(1914-18). 

Gewoon lid van 1910 tot 1918. 

FREDERICQ, Paul (0 Gent 1850- +Gent 1920). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Luik, 1875); leraar te Mechelen en Aarlen (1871-72); 
leraar te Gent (1875); buitengewoon (1879) en gewoon hoogleraar (1882) 
aan de Universiteit te Luik; gewoon hoogleraar (1883) en rector (1919) aan 
de Universiteit te Gent. Liberaal gemeenteraadslid te Gent (1890-95). 
Secretaris van het feestcomité voor de Gentse Pacificatiefeesten (1876) en 
van het Gentse Willemsfonds (1876), voorzitter (1884-1914); ondervoorzitter 
van De taal is gansch het Volk (1886); stichter-voorzitter van het Julins 
Vuylsteke-fonds (1903); hoofdredacteur van Het Volksbelang (1896-1914); 
lid van de Commission Royale d'Histoire (1912). Geschiedschrijver. 

Secretaris Comité du Chateau des Comtes; stichtend lid; gewoon lid 
van 1893 tot 1920. 

FRERE, Denis. 
Directeur van het Sint-Lucasinstituut (in opvolging van E. Coomans) (ca. 
1918). 

Gewoon lid sinds 1920. 

GEERTS, Joseph (+Gent 1910). 
Ingenieur. 

Gewoon lid van 1894 tot 1910. 

GEIRNAERT, Henri 
Ingenieur. 

Erelid sinds ca. 1912; gewoon lid sinds 1920. 

GOETHALS, E(dmond?) (0 Gent 1854?- +wolvertem 1911 ?). 
Dr.jur. (Leuven 1877); advocaat? Katholiek senator? (1900-04?). 

Gewoon lid sinds 1894. 

GOFFIN, Léon CTurnhout 1876- +Lochristi 1956). 
Dr.jur. (ca. 1900); dipl. kand. bibliothecaris (Brussel 1903); hulp
bibliothecaris aan de Universiteit te Gent (1903). 

Gewoon lid sinds 1910. 
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HEINS, Maurice (+Gent 1906). 
Dr.jur.; advocaat te Gent. Bibliothecaris van de Cercle Artistique et Littéraire 
(1883). 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1906. 

HEINS, Maurice (0 Gent ca. 1890). 
Zoon van Armand. Dr.jur. (Gent ca. 1914), gemeentesecretaris (1919). 

Gewoon lid sinds 1919. 

HEYSE, Louis 
Dr.jur.; notaris. 

Gewoon lid sinds 1919. 

LEBOUCQ, Hector COleper 1848- +oent 1934). 
Dr. med. (Gent 1872), verdere studies in Parijs en Straatsburg, Dr.Fysiologie 
(Gent 1876); docent (1877), buitengewoon (1878) en gewoon hoogleraar 
(1881) en rector (1906-09) aan de Universiteit te Gent. Lid (1900), 
ondervoorzitter (1911) en voorzitter (1913) van de Koninklijke Academie 
voor Geneeskunde. 

Gewoon lid van 1925 tot 1934. 

LEROY, Hippolyte COLuik 1857- +Brussel 1943). 
Beeldhouwer, medaillemaker en kunstschilder. Studeerde aan de academies 
van Gent, Parijs en Rome. 

Erelid sinds 1894; Gewoon lid sinds 1906. 

LIPPENS, Eugène COGent 1816- +oent 1900). 
Liberaal provincieraadslid (1878-98). 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1900. 

LYBAERT, Théophile COGent 1848- +oent 1927). 
Kunstschilder (leerling van Felix en Paul De Vigne en Theo Canneel, 
portretten en historisch-religieuse taferelen) en leraar te Antwerpen (1903-
25). Katholiek gemeenteraadslid te Gent (1890). Stichter van de Association 
des Artistes Gantois (1875), medestichter van De Snellaertskring (1877) en 
stichter van de Cercle des Beaux-Arts (1979). Restaurateur van de 
muurschilderingen van Nabur Martin in het Oude Vleeshuis te Gent. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1927. 

MAERTENS de NOORDHOUT, Joseph COGent 1872- +oent 1941). 
Consul van Bolivië. Conservator van het Archeologisch Museum van de 
Universiteit (1907-31) en adjunct-conservator van het Byloke-museum. 
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Secretaris van de Chambre syndicale provinciale des Arts Industriels en van 
de Union des Arts lndustriels et Décoratifs. Archeoloog en geschiedschrijver. 

Erelid sinds ca. 1900; gewoon lid van 1912 tot ca 1940. 

MAETERLINCK, Louis (0 Gent 1846- +Gent 1926). 
Kunstschilder (academische schilderijen en portretten); conservator van het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent (1881-1930). Bestuurslid van de 
Cercle Artistique et Littéraire (1888) en de Société pour l'Encourabement des 
Beaux-Arts. Kunsthistoricus en geschiedschrijver. 

Erelid sinds 1894; gewoon lid van 1899 tot 1926. 

MOREL DE WESTGA VER, Alphouse 
Dr.jur.; advocaat te Gent. 

Gewoon lid sinds 1920. 

MORTIER, Etienne. 
Dipl.Burg.Ing.; provinciaal bouwkundige van Oost-Vlaanderen (restauratie 
van het Gravensteen, enkele huizen aan de Graslei en de Sint
Baafskathedraal). 
Lid van de Provinciale Commissie voor Monumenten. 

Stichtend lid; secretaris sectie Archeologie van 1893 tot 1901. 

NYSSENS, Pierre. 
Dipl.Landbwk.lng; Directeur van het scheikundig laboratorium te Gent. Lid 
van de Commissie van Ruiselede. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid sinds 1919. 

OBRIE, Julius (0 Gent 1849- +Gent 1929). 
Dr.jur. (Gent 1872); advocaat (Gent 1876), vrederechter (Waarschoot 1876), 
rechter te Dendermonde (1885) en te Gent (1889) en ondervoorzitter van de 
rechtbank van Eerste Aanleg (1896-97). Docent te Luik (1890) en gewoon 
hoogleraar aan de Universiteit te Gent (1897-1919). Vlaamsgezind liberaal; 
stichter-secretaris van de Vlaamse Conferentie der Gentse Balie (1873), 
medestichter en ere-voorzitter van De Snellaertskring (met Alfons Siffer) 
(1877), secretaris van de Gentse Bibliofielen, lid van de Koninklijke Vlaamse 

-Academie (1886), voorzitter van het Nationaal Vlaamsch Verbond (1893), 
ondervoorzitter van de Vlaamsche Volksraad (1893) en voorzitter van het 
propagandacomité voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit 
(1899). Obrie bleef overigens doceren na 1916. Na zijn uitsluiting in 1919 
leidde hij een teruggetrokken leven. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1898. 
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PAULI, Adolphe (0 Gent 1820- +Keulen 1895). 
Dipl.Burg.lng. (Gent); verdere studies bij Ziebland (MÜnchen); leraar 
architectuur aan de academie te Gent; hoogleraar aan de Universiteit te Gent 
(tot 1890). Ontwierp o.m. hetjongensweeshuis, het Hospice Lousbergs en het 
Universiteitsgebouw aan de Jozef Plateau straat. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1895. 

PHLIPPO, Georges. 
Griffier aan het Hof van Beroep te Gent. 

Gewoon lid sinds 1922. 

PYFFEROEN, Oscar (0 Gent 1868- +sint-Pieters-Jette 1908). 
Dr.jur. (Gent 1890) en Dr.staatswetensch. (Gent 1891); verdere studies in 
Nederland, Berlijn en Rome (1891-93); docent (1893), buitengewoon (1897) 
en gewoon hoogleraar (1902) aan de Universiteit en leraar aan de Ecole 
Industrielle ( 1896-1908) te Gent. 

Stichtend lid; secretaris sectie Geschiedenis van 1893 tot 1901; 
gewoon lid tot 1908. 

ROGGHÉ, WILLEM CO Aalst 1824- +Gent 1896). 
Drukker-uitgever, boekhandelaar. Liberaal gemeenteraadslid (1890-95) te 
Gent. Letterkundige. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1896. 

SACRÉ, Edmond (+Gent 1921). 
Fotograaf. 

Erelid sinds 1894; gewoon lid van 1910 tot 1921. 

SCHELLEKENS, Oscar COLokeren 1843 - +Gent 1930). 
Dr.jur. (1864); advocaat (Dendermonde 1867); beheerder diskontobank 
gehecht aan de Nationale Bank van België (Dendermonde 1882). Katholiek 
senator (ter vervanging van Emile de Neve de Roden) (1912-15/1918-19). 
Bestuurslid Dendermondse Muziekkring (1894) en lid Archeologische Kring 
van Dendermonde. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid van 1922 tot 1930. 

SCRIBE, Ferdinand COGent 1850- +Bottelare 1913). 
Kunstschilder ( voorallandschappen en kerkinterieurs). Bestuurslid ( 1881) en 
ondervoorzitter (1900) van de Cercle Artistique et Littéraire; stichter
voorzitter van de Société des Amis du Musée des Beaux-Arts (schonk heel 
zijn kunstcollectie overigens aan dit museum). 

Erelid sinds 1894; gewoon lid van 1898 tot 1913. 
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SERDOBBEL, Ernest. 
Dr.jur.; advocaat te Gent. 

Gewoon lid sinds 1903. 

SIFFER, Alfons ezomergem 1850- +Gent 1941). 
Diptnotariaat (Gent en Leuven). Uitgever. Katholiek gemeenteraadslid 
(1887-9011895-1938), schepen van Openbare Werken (1909-12/1918-38) en 
waarnemend burgemeester (1909-11); volksvertegenwoordiger (1912-32). 
Flamingant. Stichter-directeur van Het Belfort en medestichter-voorzitter 
(samen met Frans De Potter) van het Davidsfonds (1875) en (met Julius 
Obrie) van de Snellaertskring (1877). Bestuurslid van tal van congressen, 
commissies en verenigingen. Letterkundige, bibliograaf, archeoloog en 
geschiedschrijver. 

Erelid sinds 1893; gewoon lid van 1902 tot 1941. 

SOENENS, Emile. 
Ridder. Eigenaar-rentenier te Sint-Den ijs-W es trem. , 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1914/18. 

SOENS, E. (0 Aspelare 1867- +Destelbergen 1918). 
Kand.lett.& wijsb. (filosofie); leraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent; 
pastoor te Destelbergen. Auteur en letterkundige. 

Gewoon lid van 1912 tot 1918. 

THOMAS, Paul eBergen 1852- +Etterbeek 1937). 
Dr.lett.& wijsb (Lat.filolog.) (Brussel1870) en Dr.jur. (Brussel1873); docent 
(1875) en buitengewoon hoogleraar (1877) aan de Universiteit te Brussel; 
buitengewoon (1878) en gewoon hoogleraar (1881-1922) aan de Universiteit 
te Gent; rector (1903-06). Opmerkelijk werk over het Belgisch humanisme. 
Letterkundige en geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1918. 

TIERENTEYN, Louis. 
Dr.jur.; advocaat; bureelhoofd aan het gemeentebestuur. 

Stichtend lid; gewoon lid sinds 1893. 

TYTGADT, Louis CLovendegem 1841- +Gent 1918). 
Kunstschilder (portretten, bijbelse taferelen en stadszichten). Leraar (1880) 
en directeur (1892-1902) van de Academie voor Schone Kunsten te Gent. 
Bestuurslid Cercle Artistique et Littéraire (1881). Liberaal provincieraadslid 
(1884). 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1918. 
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VAERWUCK, Valentin (0 Gent 1882- +Gent 1958). 
Dipl.Burg.Ing. (Gent ca. 1908); ingenieur-ondernemer (maakte o.m. de 
plannen voor de nieuwe Belfort-spits). 

Erelid sinds 1913; gewoon lid van 1925 tot ca. 1950. 

VAN ASSCHE, Auguste (0 1826- +1907). 
Studies aan de Academie te Gent (o.m. bij Adolphe Pauli) en bij Jean
Baptiste de Béthune (waardoor hij geboeid raakte door de gothiek); 
bouwkundige (scholen in 16e-17e-eeuwse stijl, waaronder Het Sint
Barbaracollege te Gent, en restauraties van tal van monumenten). Katholiek 
gemeenteraadslid (1887). 

Lid Comité du Chäteau des Comtes; stichtend lid; gewoon lid van 
1893 tot 1907. 

VAN BIESBROECK, Louis (0 Gent 1839- +ukkel 1919). 
Kunstschilder. Leerling en leraar aan de Academie te Gent. Bestuurslid 
Cercle Artistique et Littéraire (1881). Trok zich in 1910 terug te Ukkel. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1910. 

van den BEMDEN d'OVERWATER, Ferdinand COGent 1824 -
+Gent 1901). 
Stamt uit een oude Gentse familie. Kapitein bij de cavalerie (tot ca. 1875); 
wijdde zich daarna volop aan de geschiedenis van Gent. Lid van de 
Commission des archives de la ville. Genealoog en geschiedschrijver. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1901. 

VANDEN BERG HE, Raphaël. 
Dr.lett.& wijsb. (Gent); hulpbibliothecaris en repetitor aan de Universiteit te 
Gent (ook tijdens de oorlog). Activist. 

Gewoon lid van 1903 tot 1918. 

VAN DEN HAUTE, Charles. 
Dr.lett.& wijsb; Adjunct-archivaris van het Rijksarchief te Brugge (ca. 1908). 

Gewoon lid sinds 1920. 

VAN DEN HEUVEL, Jules (0 Gent 1854- +Gent 1928). 
Dr.jur. en Dr.staatswetensch. (Leuven ca.1877), verdere studies in Frankrijk, 
Duitsland, Engeland en Italië; advocaat bij het Hof van Beroep te Gent 
( ca.1880). Hoogleraar aan de Universiteit te Leuven ( medestichter en 
organisator van de Ecole commerciale et consulaire). Minister van Justitie 
( 1899); afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen in Versailles ( 1918-
19); ambassadeur in Vaticaanstad (1919-22). Medestichter van het katholieke 
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blad L'Impartial. Geschiedschrijver. 
Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1928. 

VANDER HAEGHEN, baron Ferdinand (0 Gent 1830- +Gent 1913). 
Dr. lett.& wijsb. (hist) (Gent 1851); hoofdbibliothecaris van de Universiteit te 
Gent (in opvolging van Jules de Saint-Genois) (1869-1911); ere-hoogleraar 
(1901). Monument van eruditie, geleerd bibliograaf (o.m. de 'Bibliotheca 
Belgica, ou Bibliographie générale des Pays-Bas' waarmee hij in 1880 
startte). Een van de oprichters van het Museum voor Oudheidkunde en het 
Musée Lapidaire van de ruïnes van Sint-Baafs, secretaris (1857) en voorzitter 
(1896) van de Commissie voor Monumenten, lid (1853) en voorzitter (1882) 
van de Maatschappij der Vlaamse Bibliofielen, ondervoorzitter van de Cercle 
Artistique et Littéraire (1881-88), lid van de Société pour l'Encouragement 
des Beaux-Arts de Gand, stichter van de Amis de la Bibliothèque de la Ville 
et de l'Université (1907); secretaris van de commissie van de Biographie 
Nationale (1888); lid van de Koninklijke Vlaamse Academie (1886) en van 
de Koninklijke Academie van België (1891). Geschiedschrijver. 

Lid Comité du Chäteau des Comtes; stichtend lid; gewoon lid van 
1893 tot 1913. 

VAN DUYSE, Florimond eGent 1843- +Gent 1910). 
Zoon van Prudens. Kand.lett.& wijsb. (bist) en Dr.jur. (Gent 1867); advocaat 
( 1870) en krijgsauditeur (1882) te Gent. Componist en musicoloog (zette 
verscheidene verzen van zijn vader op muziek en publiceerde een omvangrijk 
werk over de geschiedenis van het populaire lied in de Nederlanden). Lid van 
de Académie Royale de Belgique en van de Commissie van het 
Oudheidkundig Museum te Gent. 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot 1910. 

VAN DUYSE, HermanneGent 1848- +Gent 1899). 
Zoon van Prudens. Conservator van het Oudheidkundig Museum en van het 
Musée Lapidaire van de ruïnes van Sint-Baafs te Gent, adjunct-conservator 
van het Musée des Armures te Brussel. Als archeoloog en historicus 
verdedigde hij de authenticiteit van de muurschilderingen van de Leugemete, 
alsook de these over de 'goedendag' van schilder-archeoloog Félix De Vigne. 
Redacteur van La Flandre Libérale. Geschiedschrijver. 

Lid Comité du Chäteau des Comtes; stichtend lid; voorzitter sectie 
Archeologie van 1893 tot 1898. 

VAN EECKHAUTE, Carlos e Antwerpen ca. 1885- +1957). 
Dr.jur.; magistraat, substituut van de Procureur des Konings. 

Gewoon lid sinds 1920. 
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VAN HOOREBEKE, Ladislas. 
Dr.jur.; advocaat. 

Gewoon lid sinds 1920. 

VAN BOUTTE, Hubert (0 Waregem 1872- +Gent 1948). 
Dr.lett.& wijsb. (Leuven, 1896); verdere studies in Leipzig en Berlijn (1898-
1902); docent (1902) en hoogleraar (1912-42) aan de Universiteit te Gent. 
Lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (1933) en van de 
Académie Royale de Belgique (1938). Geschiedschrijver. 

Gewoon lid van 1914 tot 1948. 

VAN PUYVELDE, Leo esint-Niklaas 1882). 
Dr.lett.& wijsb. (kunstgesch. en oudh.kunde) (Leuven, 1905); leraar te 
Brugge en te Gent; docent (1912) en gewoon hoogleraar (1920) aan de 
Universiteit te Gent, decaan van de Fac. lett.& wijsb (1926). 
Hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België (1927). Gewoon hoogleraar aan de Universiteit te Luik (1927). 
Directeur-generaal voor de Bescherming van het Cultureel Patrimonium van 
België (1944). Voorzitter van verschillende kunsthistorische congressen. 
Geschiedschrijver. 

Gewoon lid sinds 1922. 

VAN RYSSELBERGHE, Karel eoent ca. 1865 -+Gent ca. 1925). 
Broer van Théo. Dipl.Burg.Ing. (Gent ca. 1890); bouwkundige van de stad 
Gent (1895). 

Stichtend lid; gewoon lid van 1893 tot ca. 1925. 

VARLEZ, Louis (0 Antwerpen 1868- +Genève 1930). 
Dr.jur.; Dr. staats- en bestuurswetensch.; buitengewoon (1919) en gewoon 
(1921) hoogleraar aan de Universiteit te Gent. Bekend voor zijn pionierswerk 
over verzekeringssystemen tegen de werkloosheid; o.m. stichter en 
secretaris-generaal van de Association Internationale pour la Lutte contre Ie 
Chömage (1910). Bibliothecaris Cercle Artistique et Littéraire (1894). 

Gewoon lid van 1914 tot 1930. 

VERHAEGEN, Arthor eBrussel1847- +Elsene 1917). 
Dipl.Burg.lng. en Dr.lett.& wijsb. (Gent). Onder-ingenieur Bruggen en 
Wegen te Charleroi (1870) en te Antwerpen (1870-72); bouwmeester van het 
Nieuw Begijnhof te Sint-Amandsberg en de Kerk der Vlamingen te Parijs, en 
restaurateur van enkele kerken en het Oeraard Duivelsteen ( 1872-1917). 
Katholiek (christen-democratisch) gemeenteraadslid te Merelbeke ( 1883-
92/1903-ca.1914); provincieraadslid (1891-1900) en lid van de Bestendige 
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Deputatie ( 1892-1900) van Oost-Vlaanderen en volksvertegenwoordiger 
(1900-17) . Voorzitter van talrijke liefdadige werken en arbeiders
verenigingen; stichter van de krant Het Volk (1890); voorzitter van de Gilde 
van Sint-Thomas en Sint-Lucas en directeur van het atelier voor religieuse 
glasraamkunst, gesticht door baron de Béthune. Lid van de Koninklijke, 
provinciale en locale commissies voor Monumenten. 

Secretaris Comité du Chateau des Comtes; stichtend lid; gewoon lid 
van 1893 tot 1917. 

VERHAEGEN, Pierre (0 Gent ca.1875- ). 
Zoon van Arthur. Dr.jur. (Gent); advocaat. Katholiek volksvertegen
woordiger. 

Erelid sinds ca. 1900; gewoon lid van 1914 tot ca. 1930. 

VERMAST, Alfons (+Gent 1909). 
Directeur van een van de Gentse openbare Middelbare scholen. 

Erelid sinds 1894; gewoon lid van 1908 tot 1909. 

VLAMYNCK, Albert. 
Dr.lett.& wijsb. (bist); toegevoegd conservator van het Rijksarchief te Gent. 
Activist. 

Gewoon lid van 1912 tot 1918. 

VUYLSTEKE, Julins (0 Gent 1836- +Gent 1903). 
Dr.jur. (Gent); advocaat; uitgever, ca. 1870 nam hij de boekhandel van 
Willem Rogghé over. Liberaal en anticlericaal gemeenteraadslid (1869-75). 
Als flamingant stichtte hij het literair genootschap "t Zal Wel Gaan' en haar 
tijdschrift 'Almanach'; hij was ook voorzitter van het Willemsfonds (1862) en 
lid van de Académie Royale de Belgique. Publicist, dichter en 
geschiedschrijver. 

Lid Comité du Chateau des Comtes; Stichtend lid; gewoon lid van 
1893 tot 1903. 

WAGENER, August (0 Roermond, Ndl. 1829- +Gent 1896). 
Dr.lett.& wijsb. (klass.filol.) (Bonn, 1849; Luik, 1850); geaggregeerde aan de 
·universiteit te Luik (1950); buitengewoon (1858) en gewoon hoogleraar 
(1862-82/95) aan de Universiteit te Gent; administrateur-generaal van de 
Universiteit (1878). Liberaal gemeenteraadslid (1863) en schepen van 
Onderwijs en Schone Kunsten (1863-87) te Gent; volksvertegenwoordiger 
(1886). Medestichter van de Société pour Ie progrès des études philologiques 
et historiques (1874); voorzitter van de Cercle Artistique et Littéraire (1881-
96) en van de Commissie voor Monumenten te Gent (1887-96) . 
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Geschiedschrijver. 
Ondervoorzitter Comité du Chateau des Comtes~ stichtend lid~ 

voorzitter sectie Geschiedenis van 1893 tot 1896. 

WILLEM, Victor CDison 1866- +Gent 1936). 
Dr.natuurwetensch. (Gent 1889)~ verdere studies aan de Sorbonne (1891-92)~ 
hoofd practische werken van zoölogie en anatomie ( 1896) en hoogleraar 
(1909) aan de Universiteit te Gent. Wetenschappelijke missies te Parijs, 
Zurich, Hamurg, Berlijn, Napels en Roscoff. 

Gewoon lid van 1902 tot 1936. 

WILLEMS, Léonard (0 Sint-Joost-ten-Node 1864- +Gent 1938). 
Dr. staatswetensch. (Brussel); studies Middelnederlands en Gotisch (Bonn); 
Dr.jur. (Gent 1889); advocaat (1892). Liberaal flamingant; voorzitter 
Vlaamse Conferentie der Balie (1913-24) en van de Gentse tak van het 
Nationaal Vlaams Verbond (in opvolging van Julius Obrie); bestuurslid 
Willemsfonds. Lid Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 
( 1919). Als letterkundige gespecialiseerd in Vlaamse middeleeuwse 
literatuur. Geschiedschrijver. 

Gewoon lid van 1902 tot 1938. 

WILLEMSEN, Gustave (+1921). 
Referendaris. Voorzitter van de Oudheidkundige Kring van het Waasland. 
Geschiedschrijver. 

Gewoon lid van 1906 tot 1921. 
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BIJLAGE III 

BIOGRAFISCHE SCHETSEN VAN OVERIGE FIGUREN 

BEERNAERT, Auguste (0 0ostende 1829- +Luzern 1912). 
Dr.jur. (Leuven 1849); verdere studies in Parijs, Berlijn en Heidelberg; 
advocaat bij het Hof van Beroep (1853-59) en het Hof van Cassatie (1895) te 
Brussel, voorzitter van de Orde der Advocaten. Minister van Openbare 
Werken (1873-84), minister van Financiën en regeringsleider (1884-94); 
Minister van State (1894). Voorname rol bij de overname door België van de 
Onafhankelijke Kongostaat; Nobelprijswinnaar voor de vrede (1909). 
Bestuurslid van tal van politieke en culturele verenigingen. 

BODDAERT, Henri (0 Gent 1868- +Gent 1928). 
Dr.jur. (Gent ca.1890); advocaat (1892) en adjunct-secretaris van de Kamer 
van Koophandel te Gent. Liberaal provincieraadslid (1904-26) en 
volksvertegenwoordiger (1912-2111925-26). 

de BÉTHUNE d'YDEW ALLE, baron Jean-Baptiste (°Kortrijk 
1821 - +Marke 1894). 
Kand.lett.& wijsb. (Leuven 1840); onvoltooide verdere rechtsstudie te 
Leuven; architect te Brugge en Gent (1858); secretaris van de gouverneur 
(1845) en provincieraadslid van West-Vlaanderen (1848-58). 

de BÉTHUNE, baron Joseph COGent 1859- +Marke 1920). 
Dr.jur. (Leuven 1882); advocaat; magistraat (1887), stadsbibliothecaris 
(1897) en -archivaris (1909) te Kortrijk; provincieraadslid van West
Vlaanderen (1904 ). Geschiedschrijver. 

de MAERE (-d'AERTRYCKE), baron Maximilieu (0 Gent 1864 -
+Brugge 1941). 
Studies aan de Koninklijke Militaire School te Brussel; militair; 
gemeenteraadslid ( 1899) en schepen (1900) te Aartrijke; volksvertegen
woordiger ( 1907 -08). Geschiedschrijver. 

-de SMET de NAEYER, Paul COGent 1843- +Brussel1913). 
Industrieel. Katholiek senator (1908-13); minister van Financiën (1894-
1907); regeringsleider (1896-99/1899-1907). Directeur van de Société 
Générale de Belgique (na 1907). 

DESTREE, Jules (0 Marcinelle 1863- +Brussel1936). 
Dr.jur. (Brussel1883); advocaat te Charleroi (1885) en te Brussel (ca. 1910); 
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voorzitter van de Orde der Belgische Advocaten (1912-19). Socialistisch 
gemeenteraadslid en schepen van Onderwijs te Marcinelle (1903-11); 
minister van Schone Kunsten en Wetenschappen (1919-21). Voorzitter van 
de Belgische dienst der Musea en van de Koninklijke Maatschappij voor 
Oudheidkunde. Publicist, kunsthistoricus en geschiedschrijver. 

DE VREESE, Willem eGent 1869- +voorschoten, Ndl. 1938). 
Dr.lett.& wijsb.(germ.filol.) (Gent 1891); woordenboekenredacteur te Leiden 
(tot 1895); Universiteitsbibliothecaris en hoogleraar te Gent. Activist; lid van 
de eerste (1917) en voorzitter van de tweede (1918) Raad van Vlaanderen~ 
stadsbibliothecaris te Rotterdam (1919). Filoloog, geschiedschrijver en 
publicist. 

Erelid tot 1918. 

EEMAN, Albert eaent 1852- +caïro 1920). 
Dr.jur. (Gent); advocaat bij het Hof van Beroep en plaatsvervangend 
vrederechter te Gent. Katholiek volksvertegenwoordiger (1886-94). 

GANSHOF, Frans-Louis. (0 Brugge 1895- +Brussel1980). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1921); dr.jur. (Gent 1922); hoogleraar te Gent 
(1929); bedrijfsbeheerder. Geschiedschrijver. 

LIPPENS, Hippolyte eGent 1847- +Gent 1906). 
Burgemeester te Gent (tot 1895). 

LYBAERT, Karel (0 Gent 1854- +Gent 1922). 

PRA YON VAN ZUYLEN eaent 1848 - +Twickenham, GB. 1916). 

SERRURE, Constant PhilippeeAntwerpen 1805- +Moortsele 1872). 
Dr.jur. (Leuven 1832); advocaat te Antwerpen (1832); provinciaal archivaris 
(1832), hoogleraar (1836) en rector (1855) van de Universiteit te Gent. 
Geschiedschrijver en filoloog. 

STILLEMANS, Mgr. Antoine (0 Sint-Niklaas 1832- +Gent 1916). 
Priester (1856); dr.lett.& wijsb. (Leuven 1860); leraar (1860) en superior 
(1867) van het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas; president van het Groot
Seminarie (1888) en bisschop (1889) te Gent. Auteur van 
kerkelijk/godsdienstige en letterkundige werken. 
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THONISSEN, Jean (0 Hasselt 1816- +Leuven 1891). 
Dr.jur. (Luik); arrondissementscommissaris; advocaat; hoogleraar aan de 
Universiteit te Leuven. Katholiek gemeenteraadslid te Hasselt (1848); 
volksvertegenwoordiger (1863-90) en minister van Binnenlandse Zaken en 
Onderwijs (1884-87). 

VAN DEN GHEYN, Joseph (0 Gent 1854- +Brussel1913). 
Jezuïet (intr.Drongen 1871). Collegeleraar te Turnhout, Antwerpen en 
Brussel; bollandist (1888); conservator der handschriften (1897) en 
hoofdconservator (1909) van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Auteur 
van studies aangaande geschiedenis, filologie en etnologie. 

V ANDENPEEREBOOM, Jules (°Kortrijk 1843 - Anderlecht 1817). 
Dr.jur. (Leuven 1865); advocaat. Katholiek gemeenteraadslid te Kortrijk 
(1872-84), minister van Spoorwegen, Post en Telegraaf (1884-99), ad
interim-minister van oorlog (1896-99), en regeringsleider (1899); Minister 
van State (1900). Archeoloog en geschiedschrijver. 

VAN LOKEREN, August CGent 1799- +Gent 1872). 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, baron Albert (0 Brugge 1870- +Brugge 
1936). Dr.jur. (Leuven 1894); advocaat, adjunct-conservator (1900) en 
conservator (1907) van het Rijksarchief te Brugge. Geschiedschrijver. 

VERCAUTEREN, Fernand CLedeberg 1903- +Gent 1979). 
Dr.lett.& wijsb. (hist.) (Gent 1926); atheneumleraar te Elsene; leraar aan de 
Koloniale Hogeschool te Antwerpen; hoogleraar te Luik (1938); directeur 
van de 'Academia Belgica' te Rome (1949) en van het tijdschrift 'Le Moyen 
Age'; secretaris van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en 
voorzitter van het Geschiedkundig Comité van het centrum Pro Civitate. 
Geschiedschrijver. 

VERLINDEN, Charles CSint-Gillis 1907). 
Kand.jur. (1929) en dr.lett.& wijsb. (hist.) (1930) te Gent; atheneurnleraar te 
Gent (1830) en Brussel (1935); leraar aan de Rijksbandelhogeschool te 
Antwerpen (1940); hoogleraar te Gent (1949); directeur van de 'Academia 
Belgica' te Rome (1959). Geschiedschrijver. 

W ARNKOENIG, Auguste (0 Bruchsal 1794- +Stuttgart 1866). 
Dr.jur. (Göttingen 1816); hoogleraar (1817) en Universiteitsbibliothecaris 
(1821) te Luik; hoogleraar te Leuven (1827), Gent (1831), Preiburg (1836) en 
Tübingen (1844). Duits auteur vanjuridische en historische publicaties. 
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Marc STRUYFS 

INDICES OP DE HANDELINGEN en BULLETIN 
VAN DE 

MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN 
OUDHEIDKUNDE TE GENT 

(1894 - 1990) 
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1. VERANTWOORDING 

1.1. Wat hebben we ontsloten? 

Het tijdschrift "Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent" ontsluiten was een vrij complexe taak. 

Vooreerst was het aantal volumes per jaargang zeer uiteenlopend. Meestal 
verscheen er één, soms twee en een enkele keer zelfs drie zogenaamde 
"afleveringen" per jaargang. 
Ook de frequentie van verschijning was onregelmatig. Momenteel verschijnt 
er één nummer per jaar, maar in het verleden kwam het geregeld voor dat het 
tijdschrift gedurende enkele jaren niet verscheen om dan achteraf weer 
gewoon de draad van de jaarlijkse frequentie op te nemen. 

Een laatste bijzonderheid aan de Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent is het feit dat het tijdschrift bestaat 
uit twee reeksen. 
De eerste reeks startte in 1894, telde 17 delen en kende haar laatste volledige 
jaargang in 1921. In de loop van 1923 verscheen nog de eerste aflevering van 
deel 17, maar daarna werd ze zonder voorafgaande aankondiging abrupt 
afgesloten. 

Deze eerste reeks, met hoofdzakelijk Franstalige publikaties, werd tweetalig 
gepresenteerd. Op de omslag prijkte de titel zowel in het Nederlands als in 
het Frans. 
Opmerkelijk is dat de Nederlandstalige titel van de oude en de nieuwe reeks 
lichtjes van elkaar verschillen : 
Oude titel + paralleltitel : 

Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 
= Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand. 

Nieuwe titel : 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent ; nieuwe reeks. 

In de nieuwe reeks is er dus geen Franstalige paralleltitel opgenomen, hoewel 
-er, zeker in de beginjaren, nog meerdere bijdragen in het Frans werden 
gepubliceerd. 

Ongeveer twintig jaar na deze eerste reeks, in 1944, zag dan de huidige, 
nieuwe reeks het levenslicht. 
Een lacune van twintig jaar dus tussen de twee reeksen. Dit wil echter niet 
zeggen dat de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 
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----------------------------------- ----

gedurende deze periode niet publiceerde. 
Van 1894 tot en met 1939 verscheen namelijk ook het tweetalige 

Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent = 
Bulletin de la Société d'Histoire & d'Archéologoie de Gand. 

Deze publikatie, die trouwens vanaf de twintiger jaren zowel qua vorm als 
inhoud steeds meer op de Handelingen ging lijken, overbrugt de kloof van 20 
jaar tussen oude en nieuwe reeks. 
Binnen het kader van dit werk zijn dus ontsloten : 
- De oude reeks van de Handelingen van 1894 tot en met 1923 : deel 1 tot en 

met aflevering 1 van deel 17. 
- Het Bulletijn vanaf 1922 tot en met 1939: deel30 tot en met 46-47. 
- De nieuwe reeks van de Handelingen vanaf 1944 tot en met 1990 : deel 1 

tot en met 44. 

De delen van het Bulletijn die verschenen vóór 1922 zijn voor ons niet 
interessant aangezien er praktisch geen artikels in gepubliceerd werden, maar 
alleen verslagen van vergaderingen, diverse aankondigingen en ledenlijsten. 

Van de Handelingen werden alle artikels ontsloten, zowel ·van de oude als 
van de nieuwe reeks. 
De enige uitzondering hierop vormde aflevering twee van deel twee van de 
nieuwe reeks. 
Deze publikatie bevatte een verslag over de zogenaamde "Van Eyck dagen", 
een academische zitting met als thema de terugkeer van het schilderij 
"Verering van het Lam Gods" naar Gent. 
Op amper 33 pagina's krijgt de lezer 16 artikeltjes voorgeschoteld met als 
weinigzeggende titels bijvoorbeeld "ontvangst door Z.D.H. den Bisschop van 
Gent" of "openingsrede door ... " 
Aan dit nummer hebben we één overkoepelende titel toegekend, namelijk 
"Van Eyck dagen 1945 : 30 december en 6 november te Gent". 

Van het Bulletijn hebben we, omdat ze ons niet relevant leken en aangezien 
ze zeer frequent opdoken in de meeste nummers, volgende soort artikels niet 
opgenomen: 
- Ledenlijsten. 
- Lijsten der tijdschriften die in de bibliotheek van de Maatschappij 

voorhanden zijn. 
- Samenstellingenall de bestuursraad. 
- Overzichten van de activiteiten van de Maatschappij. 
- Nieuwe leden. 
- Verslagen van vergaderingen. 
- Lijsten van erevoorzitters. 
- Lijsten van de genootschappen, die een ruilovereenkomst voor tijdschriften 
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met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent hadden 
afgesloten. 

1.2. Titelbeschrijvingen 

1.2.1. Hoofdwoorden 

De artikels werden alfabetisch gerangschikt op hoofdwoord. De keuze van 
hoofdwoord viel op de familienaam, in hoofdletters, van de eerste auteur van 
een artikel (bij het alfabetisch rangschikken werd de "ij" beschouwd als "i+j" 
en niet als "y"). 
Deze farnilienaam wordt gevolgd door de voornaam van de auteur, eveneens 
in hoofdletters (met weglating van eventuele titels zoals "comte", 
"chanoine" ... ). 
Voorvoegsels werden niet tot de familienaam gerekend, tenzij ze met het 
volgende naamsdeel samengeschreven werden. Bijvoorbeeld: WERVEKE, 
HANSVAN 
en niet : VAN WERVEKE, HANS. 
Op deze regel werd een uitzondering gemaakt in het geval van familienamen, 
bestaande uit drie delen waarvan het middelste stuk "de" is. In deze gevallen 
werd niet omgezet. Bijvoorbeeld : HERMANS DE HEEL, LUCY 
en niet : HEEL, LUCY HERMANS DE. 

Wanneer twee of drie auteurs verantwoordelijk zijn voor eenzelfde artikel, 
werden ze allemaal vermeld boven het betreffende titel. De tweede en/of 
derde auteur werd dan eveneens opgenomen als hoofdwoord in de lijst, 
gevolgd door een "zie-" of "zie ook-verwijzing". Indien er meer dan drie 
auteurs vermeld werden bij eenzelfde tekst, behandelden we het artikel als 
een anoniem werk. Als hoofdwoord werd dan gekozen voor het eerste woord 
uit de titel (uitzondering gemaakt voor lidwoorden en als serienummer 
gebruikte rangtelwoorden). Dezelfde regel geldt ook voor artikels zonder 
auteursvermelding. 

Bij het uniformiseren van de hoofdwoorden werd er naar gestreefd om, in de 
mate van het mogelijke, de vaak afgekorte voornamen voluit te schrijven. 

In het geval van auteurs die later een naamstoevoeging verwierven, maar die 
voordien ook artikels onder hun oorspronkelijke naam publiceerden, 
gebruikten we de oorspronkelijke naam waaronder de auteur publiceerde. 
Achter de titel van het artikel werd dan wel de eventuele naamstoevoeging 
vermeld. Bijvoorbeeld: MAERTENS, JOSEPH, Nouvelles fouilles dans la 
Flandre Orientale I Joseph Maertens de Noordhout 
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1.2.2. Rest van de titelbeschrijving 

Onder het hoofdwoord volgt de titel van het artikel in dezelfde vorm zoals hij 
op de publicatie zelf vermeld is. De hoofdtitel begint steeds met een 
hoofdletter, de ondertitel met een kleine letter. 

Wanneer een artikel uit meerdere delen bestaat volgt er na de titel "deel I, 
tome 1...", gevolgd door de eventuele titel van het betreffende deel ; deze 
deeltitels vangen steeds aan met een kleine letter. 

De titel wordt gevolgd door een "spatie-I-spatie", waarna men de naam van 
de auteur(s) krijgt in de vorm zoals die op de publikatie zelf terug te vinden 
is. Anders dan bij de hoofdwoorden wordt de familienaam van de auteur(s) 
hier niet omgezet en gaat de voornaam vooraf aan de familienaam. 

Vervolgens komt op een nieuwe regel de referentie in volgende vorm: "in:" 
tijdschrift afgekort" : volgende afkortingen werden gebruikt : 
HMGOG : Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde 
te Gent, oude reeks. 

HMGOG, N.R. : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde ~e Gent, nieuwe reeks. 

BMGOG : Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te 
Gent. 

" nummer van het deel" 
",afl. "(eventueel) 
"nummer van de aflevering" (eventueel) 
", N .R." (eventueel) 
",jrg." 
"jaartal" 
",p." 
" beginpagina - eindpagina." 

Wanneer een artikel zowel een nummering in Romeinse als Arabische cijfers 
meekreeg, die niet in elkaar overloopt, geven we zowel de Romeinse als de 
Arabische nummering weer, bijvoorbeeld : p. I-IV ; 1-58. Hetzelfde geldt 
ook voor de nummering in Arabische cijfers én in letters. 
Meerdere artikels van dezelfde auteur(s) werden gerangschikt in chrono
logische volgorde. 
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1.3. Inhoudelijke ontsluiting 

Bij het inhoudelijk ontsluiten hebben we wemtg gebruik gemaakt van 
bestaande trefwoordensystemen. De te ontsluiten materie was immers zo 
specifiek, dat we een eigen systeem hebben gevolgd. 

De krachtlijnen hiervan worden nu kort belicht. 

1.3 .1. Trefwoorden en specificiteitsregel. 

Vooreerst hebben we besloten om één lijst te maken waarin alle soorten 
trefwoorden worden samengebracht. Dus geen aparte index op plaatsnamen, 
personen ... 
Dit leek ons de beste keuze, aangezien het aantal artikels niet te uitgebreid is 
en omdat deze manier van ontsluiten bovendien gebruiksvriendelijk is. De 
lezer dient maar op één plaats te zoeken. 

Welke soorten trefwoorden onderscheiden we in het kader van dit werk ? 

- Een enkelvoudig trefwoord : een onderwerp wordt aangeduid met één 
woord. Bijvoorbeeld : LinnenhandeL 
- Een samengesteld trefwoord : een onderwerp wordt aangeduid met een 
combinatie van woorden in een natuurlijk zinsverband. Bijvoorbeeld : Franse 
taal. 
- Een geleed trefwoord : een onderwerp wordt aangeduid met een combinatie 
van woorden in een kunstmatig zinsverband, met behulp van interpunctie. 
Bijvoorbeeld: Vorstelijk domein; Gent. 
Het gedeelte vóór de eerste interpunctie noemen we "hoofdgeleding", het 
gedeelte daarachter "subgeleding". Indien mogelijk zal de hoofdgeleding 
steeds in het meervoud weergegeven worden. Bijvoorbeeld : Pachten ; 
Vlaanderen ; en niet : Pacht ; Vlaanderen. 
- De omzettingen vormden een speciale categorie. Deze werden enkel 
gebruikt bij eigennamen. Bijvoorbeeld : Straeten, Ferdinand Van der. 

Na het trefwoord volgt een nummer dat verwijst naar een artikel uit de lijst, 
·of een verwijzing. 

Per artikel hebben we nooit meer dan zes trefwoorden toegekend en per 
trefwoord is het aantal subgeledingen beperkt tot maximum twee. 

Bij het toekennen van de trefwoorden hebben we gekozen voor de 
zogenoemde "specificiteitsregel". We hebben telkens getracht om het 
onderwerp in kwestie zo nauwkeurig mogelijk te vatten in het trefwoord. Hoe 
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specifieker het trefwoord, hoe doelgerichter de gebruiker trouwens kan 
zoeken. 

Ondanks deze specificiteitsregel hebben we er op gelet dat ook de niet
historicus zijn weg vrij gemakkelijk kan terugvinden in de trefwoordenlijst. 
Zo werd bij sommige specifieke begrippen ook een ruimer trefwoord 
toegekend. Bijvoorbeeld : "Het probleem DRIES in de middeleeuwse 
landbouw in Vlaanderen" van de hand van Jan Boon krijgt als trefwoorden: 
a) Driezen. 
b) Landbouw ; Vlaanderen. 

Artikels waarbij de gebruiker op verschillende termen kan zoeken werden 
ook zeer ruim ontsloten. Bijvoorbeeld : het artikel van Jacques Sabbe :"De 
vijandelijkheden tussen de A vesnes en de Dampierres in Zeeland, Holland en 
Utrecht van 1303 tot 1305 ... " krijgt volgende trefwoorden: 
a) A vesnes (geslacht). 
b) Dampierres (geslacht). 
c) Zeeland ; militaire geschiedenis. 
d) Holland; militaire geschiedenis. 
e) Utrecht; militaire geschiedenis. 

In sommige gevallen was het nodig de hoofd- of subgeleding(en) nog nader 
te verduidelijken. Deze zijn steeds vermeld tussen "( )". Bijvoorbeeld : 
Poeke (rivier, Oost-Vlaanderen). Want Poeke is ook de naam van een 
gemeente. 

Bij het toekennen van trefwoorden hebben we zoveel mogelijk de 
Nederlandstalige vorm gebruikt. Indien mogelijk werd gebruik gemaakt van 
de moderne schrijfwijze van de trefwoorden. Zo krijgt het artikel van F. Van 
den Bernden getiteld "Le sher Gheeraert sDievels Steen, à Gand" 
bijvoorbeeld als trefwoord: Geraard Duivelsteen (Gent). 
Twee uitzonderingen werden gemaakt, namelijk titels van kunstwerken 
(boeken en schilderijen) en bepaalde eigennamen waarvoor geen modem 
equivalent bestaat. 

1.3.2. Zie- en zie ook-verwijzingen. 

Wanneer een onderdeel van een geleed trefwoord of een verduidelijking bij 
een hoofd- of subgeleding, ook informatie bevat, werd van deze subgeleding 
een pseudo-trefwoord gemaakt door middel van een "zie-" of "zie ook
verwijzing". 
Zo wordt bijvoorbeeld "De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-
1896)" van F. Sirnon als volgt ontsloten: 
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a) Onderwijs; Sint-Amandsberg. 
b) Sint-Amandsberg :zie (ook) : Onderwijs ; Sint-Amandsberg. 
Het merendeel van deze pseudo-trefwoorden bestaat uit plaatsnamen. 

Op deze regel hebben we enkele uitzonderingen gemaakt. Indien "Gent" of 
"Vlaanderen" als subgeleding of verduidelijking werd gebruikt, hebben we 
hierop geen ingang gemaakt omdat beide termen erg vaak terugkomen. Het 
heeft uiteraard ook geen zin een verwijzing te maken naar trefwoorden die 
alfabetisch (bijna) direct op de verwijzing volgen. 

Voor het overige hebben we enkel nog in de volgende vijf gevallen gebruik 
gemaakt van verwijzingen: 

(1) Synoniemen. 
Bijvoorbeeld : trefwoord : Arbeidersorganisaties ; Gent. 
Zie-verwijzing: Vakbonden: zie: Arbeidersorganisaties. 

(2) Omzettingen. 
Bijvoorbeeld: trefwoord: Gent, Vrede van. Zie-verwijzing: Vrede van Gent 
: zie : Gent, Vrede van. 

(3) Indien een gebruiker zowel op het eerste als op een volgend woord 
van een samengesteld trefwoord zou kunnen zoeken. 
Bijvoorbeeld: trefwoord: Société Huet; zie-verwijzing: Huet: zie: Société 
Hu et. 

(4) Vanuit trefwoorden die inhoudelijk dicht bij elkaar liggen (zgn. 
"related terms") worden zie ook-verwijzingen naar elkaar gemaakt. 
Bijvoorbeeld: trefwoorden: Weefindustrie; Gent. Wolnijverheid; Gent. 
Zie ook-verwijzing: Weefindustrie: zie ook: Wolnijverheid; Gent. 
Wolnijverheid : zie ook : Weefindustrie ; Gent. 

(5) Vanuit een hiërarchisch hoger trefwoord wordt tenslotte ook verwezen 
naar de hiërarchisch lagere termen. Om de trefwoordenindex niet té 
uitgebreid te maken hebben we dit soort verwijzingen alleen gemaakt vanuit 
de belangrijkste overkoepelende trefwoorden, (o.a. schilderkunst, 
archeologie ... ) en geven we van elk artikel waarnaar verwezen wordt, maar 
één trefwoord. 
Bijvoorbeeld: Schilderkunst: zie (ook): Dijck, Antoon van; schilderijen. 

-1.3.3. Tijdsaanduidingen 

Omdat nagenoeg alle artikels een aspect van het verleden behandelen en 
aangezien het aantal trefwoorden over één bepaald onderwerp toch nooit te 
omvangrijk is, werden chronologische aanduidingen bij de inhoudelijke 
ontsluiting zoveel mogelijk weggelaten. Uitzondering zijn uiteraard de 
artikels die als voornaamste onderwerp een bepaalde tijdsperiode hebben. 
Zo krijgt de tekst van M.E. Mariën met als titel "Coup d'oeil sur l'étude de 
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l'age dubronzeen Belgique" dus wel als trefwoord: Bronstijd; België. 

1.3.4. Historische gebeurtenissen 

1.3.4.1 . Algemene regel 

Indien ze door een eigennaam worden aangeduid, maakten we steeds een 
ingang op de historische gebeurtenis zelf (specificiteitsregel) én een ingang 
op de ruimere context. 
Zo krijgt het artikel van André Despretz :"De instaoratie der Gentse_ 
Calvinistische Republiek (1577-1579)" volgende trefwoorden: 
a) Calvinistische Republiek ; Gent. 
b) Gent ; politieke geschiedenis. 

Historische gebeurtenissen zonder eigennaam krijgen een ingang op het 
ruimer kader waarbinnen ze voorgevallen zijn en indien mogelijk eveneens 
een ingang op de betrokken partij( en). 
Zo krijgt het artikel van Michèle Popuier :"Le conflit de 1447 à 1453 entre 
Gand et Philippe le Bon : propagande et historiographie" bijvoorbeeld 
volgende trefwoorden : 
a) Gent ; politieke geschiedenis. 
b) Filips de Goede. 

1.3.4.2. Verdragen- opstanden- oorlogen- veldslagen 

Wanneer er een plaatsnaam voorkomt in de benaming van een verdrag, 
opstand, oorlog of veldslag, zal het artikel te vinden zijn op deze plaatsnaam. 
Het overige deel van de benaming volgt omgezet na de plaatsnaam. Vanuit 
andere ingangen waarop een gebruiker zou kunnen zoeken, wordt een zie
verwijzing gemaakt. Bijvoorbeeld : 
trefwoord: Gent, Pacificatie van; zie-verwijzing: Pacificatie van Gent: zie: 
Gent, Pacificatie van. 

Wanneer de plaatsnaam niet in de benaming voorkomt, werd er gekozen voor 
een enkelvoudig of samengesteld trefwoord, met verwijzingen vanuit de 
andere mogelijke zoekterrnen. Hier dus geen omzetting en geen kunstmatig 
zinsverband. Bijvoorbeeld : 
trefwoord : Guldensporenslag ; zie-verwijzingen : a) Kortrijk, Slag bij : zie : 
Guldensporenslag; b) Slag der Gulden Sporen: zie: Guldensporenslag. 

1.3 .5. Persoonsnamen 

Artikels die handelen over een bepaald persoon krijgen de naam van de 
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figuur in kwestie als trefwoord. Bij deze persoonsnamen wordt de regel van 
de omzetting toegepast. Bijvoorbeeld : Sarton, Georges ; en niet : Georges 
Sarton. 
Uitzondering op deze regel zijn de eigennamen van personen die geboren zijn 
vóór 1500. Deze worden niet omgezet. Bijvoorbeeld: Filips van den Elzas; 
en niet : Elzas, Filips van den. 
Indien de titels van personen niet vereist zijn om hen te onderscheiden van 
andere historische figuren werden ze achterwege gelaten. Bijvoorbeeld : 
Willem I (prins van Oranje) : want er bestaat ook een koning der 
Nederlanden met dezelfde naam. 

1.3.6. Schilderijen - handschriften- boeken 

Wanneer het onderwerp van een artikel een schilderij, handschrift of boek is, 
hebben we steeds minstens twee trefwoorden, een voor de kunstenaar en een 
voor het werk, toegekend (behalve bij anonieme werken). Om duidelijk te 
maken dat een trefwoord de titel aangeeft van een schilderij, handschrift of 
boek, werd dit steeds tussen aanhalingstekens gezet. 
We hebben in deze gevallen de titels opgenomen in de vorm zoals die 
voorkomt in de publikatie zelf, een omzetting naar een moderne schrijfwijze 
bleef achterwege. 
Zo krijgt het artikel "Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis : het 
voorbeeld van een anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482 
: "Die wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen" van de hand van 
Beatrijs Van Vlaenderen als trefwoorden: 
a) Mentaliteitsgeschiedenis ; methodologie. 
b) "Wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen, die". 

1.3.7. Plaatsnamen 

Ongeveer een vierde van het aantal ontsloten artikels bevat een 
plaatsaanduiding, deze categorie mag dus zeker niet ontbreken in ons 
overzicht. Als algemene regel hebben we ervoor gekozen om, bij gelede 
trefwoorden, de plaatsnamen zoveel mogelijk achteraan te zetten. Heeft het te 
ontsluiten artikel als centraal thema een stad, provincie ... , dan wordt de naam 

·van deze plaats uiteraard wel als hoofdgeleding gebruikt. Meestal hebben we 
dan wel een zie (ook)-verwijzing vanuit de subgeleding gemaakt. 
Bijvoorbeeld : Evergem; demografie. Demografie : zie (ook) : Evergem; 
demografie. 

Voor plaatsnamen bestaan er dikwijls verschillende schrijfwijzen en vormen. 
Indien er een vorm bestaat uit het Nederlandse taalgebruik, geniet deze steeds 
de voorkeur. Wanneer eenzelfde plaats op een bepaald moment een nieuwe 
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naam krijgt zal deze gebruikt worden als trefwoord. Vanuit de oude vorm 
volgt dan een zie-verwijzing. 
De plaatsnamen worden geschreven zoals de meeste lezers het verwachten. 
We gebruiken het natuurlijke zinsverband voor administratieve eenheden 
zoals provincies en gemeenten. Ook wanneer een plaatsnaam voorkomt in de 
naam van een instelling, werd er gekozen voor het natuurlijk zinsverband. 
Bijvoorbeeld : Oostendse Compagnie. 

De enige keer dat er bij plaatsnamen van bovengenoemde regel werd 
afgeweken, was in het geval dat een naam vergezeld was van een bijkomende_ 
bepaling. In dat geval werd er gebruik gemaakt van de omzetting. 
Bijvoorbeeld : Schorisse, Land Van ; en niet : Land Van Schorisse. 
Deelgemeenten en wijken van een gemeente hebben we ontsloten op hun 
eigen naam, gevolgd door de naam van hoofdgemeente tussen haakjes. 
Vanuit deze hoofdgemeente wordt dan een verwijzing gemaakt naar de wijk 
of deelgemeente. 

1.4. Rangschikking van de trefwoorden 

Als principe geldt de alfabetische rangschikking. Het sorteren van de 
trefwoorden gebeurde "woordmechanisch", met andere woorden: woord per 
woord en niet letter per letter. 

Artikels die geheel identieke trefwoorden toegekend kregen, werden 
opgenomen volgens de numerieke volgorde van de lijst van artikels. Om 
gelede trefwoorden onderling (en t.o.v. andere soorten trefwoorden) te 
rangschikken, wordt eerst gekeken naar de hoofdgeleding. Zo komt 
bijvoorbeeld : "Aalst ; industriële ontwikkeling" in de alfabetische 
rangschikking vóór "Aalst (arrondissement); politieke geschiedenis". 
Bij identieke eerste sorteereenheden, maar met verschillende soorten 
trefwoorden hebben we gekozen voor deze volgorde : 
1) verwijzingen. 
2) samengesteld (of enkelvoudig) trefwoord. 
3) omzetting. 
4) geleed trefwoord. 

Volgende specifieke regels werden gehanteerd bij het rangschikken : 
- De "ij" wordt geklasseerd als "i+j" en niet als "y". 
- "d"' en "'s" bij het begin van een trefwoord worden bij de alfabetische 
rangschikking niet in aanmerking genomen. 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van afkortingen. De trefwoorden staan 
steeds voluit in de lijst (bijvoorbeeld Sint-Baafskathedraal en niet St.
Baafskathedraal). 
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2. LIJST VAN ARTIKELS 

1. ACKER, GERARD VAN 
Placita generaHa en soevereine waarheden in Vlaanderen I Gérard Van 
Acker. 
In: HMGOG 3, afl. 2, N.R.,jrg. 1948, p. 142-164. 

2. ACKER, GERARD VAN 
Mededeling uit het handschriftenkabinet van de Rijksuniversiteit te Gent I G. 
Van Acker. 
In: HMGOG 11, N.R., jrg. 1957, p. 237-268. 

3. ACKER, KAMIEL GEERTVAN 
De Handschriften der vroegere St.-Baafslibrijë thans nog bewaard in de 
bibliotheek van het kapittel van de St.-Baafskathedraal te Gent I K.G. Van 
Acker. 
In: HMGOG 14, N.R., jrg. 1960, p. 63-85. 

4. ACKER, KAMIEL GEERT VAN 
Jacob Donche, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, baljuw van 
Dendermonde (0 Veurne 1432, oDendermonde 1492) I K.G. Van Acker. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 91-101. 

5. ACKER, KAMIEL GEERTVAN 
Oeraard de Duivel :poging tot belichting van een duister figuur I K.G. Van 
Acker. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 3-15. 

6. ACKER, KAMIEL GEERTVAN 
Neen toch, opnieuw Walewein van Melle? I K.G. Van Acker. 
In: HMGOG 40, N.R.,jrg. 1986, p. 41-45. 

7. ACKER, KAMIEL GEERTVAN 
De "Libertas castrensis operis" van Antwerpen en de Ottogracht te Gent I 
K.G. Van Acker. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 1-10. 

8. AMERYCKX, JEAN en VERHULST, ADRIAAN 
Enkele historisch-geografische problemen in verband met de oudste 
geschiedenis van de Vlaamse kustvlakte IJ. Ameryckx en A. Verhuist. 
In: HMGOG 12, N.R., jrg. 1958, p. 3-25. 
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9. ART, JAN 
Het lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde 
van het Ancien Régime I Jan Art. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 13-37. 

10. ART, JAN 
Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Oost-Vlaanderen 
1830-19141 Jan Art. 
In: HMGOG 25, N.R.,jrg. 1971, p. 211-222. 

11. ART, JAN 
Moerbeke-Waas : een type-geval van plattelandsontkerkelijking ? I J. Art. 
In: HMGOG 29, N.R.,jrg. 1975, p. 93-115. 

12. AST AES, STANISLAS 
Het waterwegennet ten noorden van Brugge van de XIe tot de XIVe eeuw I 
S. Astaes. 
In: HMGOG 18, N.R.,jrg. 1964, p. 3-17. 

13. HACKER, CHRISTIAN DE 
Heinrich W andt ( 1890-1965), auteur van het Etappenleven te Gent : een 
proeve van bio-bibliografie I Christian De Hacker. 
In: HMGOG 39, N.R., jrg. 1985, p. 223-245. 

14. BAILLIEUL, BEA en DAEM, MARCEL 
Het hotel d'Hane-Steenhuyse te Gent IB. Baillieul en M. Daem. 
In: HMGOG 39, N.R.,jrg. 1985, p. 173-201. 

15. BALIEUS, HECTOR 
Rentier de la familie van der Zickelen, à Seevergem I Hector Balieus. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 273-291. 

16. BALTHAZAR, HERMAN 
De Gentse Werkersverenigingen in 1887 I H. Balthazar. 
In: HMGOG 18, N.R.,jrg. 1964, p. 59-100. 

17. BALTHAZAR, HERMAN 
Het sociaal-politiek wisselingsproces op het einde van de 18e eeuw : casus : 
de Gentse Collatie, instrument van politieke doorbraak I Herman Balthazar. 
In: HMGOG 25, N.R., jrg. 1971, p. 31-71. 
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18. BASTIN, JOSEPH 
De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVIIe eeuw IJ. Bastin. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 131-161. 

19. BAUTERS, LUC en BOURGEOIS, JEAN 
Houtbouw in de prehistorie in de provincie Oost-Vlaanderen I Luc Bauters en 
Jean Bourgeois. 
In : HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 5-27. 

20. BEKAERT, MAURICE 
De la préservation légale du patrimoine artistique I Maurice Bekaert. 
In: HMGOG 1,jrg. 1894-1895, p. 57-104. 

21. BEMDEN, FERNAND VAN DEN 
Le sher Gheeraert sDievels Steen, à Gand I F. Van Den Bemden. 
In: HMGOG 2,jrg. 1895-1896, p. 9-43. 

22. BERGHE, YV AN VAN DEN 
De reacties van de Brugse jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-
1793) : een analytische studie van het ontstaan, de groei en de reacties van 
een politieke groep I Yvan Van Den Berghe. 
In: HMGOG 19, N.R.,jrg. 1965, p. 85-133. 

23. BERGMANS, PAUL 
Rentier et obituaire de l'église collégiale d'Eyne I Paul Bergmans. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 177-215. 

24. BERGMANS, PAUL 
Les Heures de Petau : notice historique et descriptive I Paul Bergmans. 
In: HMGOG 11, afl. 1,jrg. 1911, p. 1-33. 

25. BERGMANS, PAUL 
Un patriote beige d'avant 1830 : Ferdinand Van der Straeten I Paul 
Bergmans. 
In: BMGOG 30, afl. 2,jrg. 1922, p. 5-10. 

26. BERGMANS, SIMONE 
Identification d'une oeuvre de Levina Teerling, peintre, miniaturiste et 
portraitiste Flamande (née c. 1525 - o après 1590) I Sirnone Bergmans. 
In: BMGOG 41,jrg. 1933, p. 6-10. 

244 



27. BERGMANS, SIMONE 
Un portrait inconnu de Marguerite de Parme I Sirnone Bergmans. 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 19-23. 

28. BERINGS, GEERT 
Het oude land aan de rand van het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied 
aan de Noordzee : landname en grondbezit in de middeleeuwen I Geert 
Betings. 
In: HMGOG 39, N.R., jrg. 1985, p. 37-83. 

29. BERTEN, D. 
Histoire du Lien Féodal entre Ie Flandre et la Zélande : première partie : 
depuis les origines jusqu'en 12451 D. Berten. 
In: HMGOG 10, afl. 2,jrg. 1911, p. 75-163. 

30. BLOCKMANS, WILLEM PIETER 
Mandarijnenhulde en wetenschapsgeschiedenis I W.P. Blockmans. 
In: HMGOG 29, N.R.,jrg. 1975, p. 27-37. 

31. BLOCKMANS, WILLEM PIETER 
Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw I W.P. 
Blockmans. 
In: HMGOG 41, N.R., jrg. 1987, p. 75-95 . . 

32. BLOMMAERT, WILLEM 
Robert d'Aire, chancelier de Flandre I Willem Blommaert. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 261-287. 

33. BOCXSTAELE, JAN VAN 
Wachtebeke in de tijd der grote ontginningen I Jan Van Bocxstaele. 
In: HMGOG 32, N.R.,jrg. 1978, p. 79-99. 

34. BOCXSTAELE, JAN VAN 
Wachtebeke en Oost Zeeuws-Vlaanderen : een historisch-geografische 
benadering I Jan Van Bocxstaele. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 29-73. 

35. BOES, JULIEN 
De Lieve: eerste kunstmatige verbinding tussen Gent en de zee IJ. Boes. 
In: BMGOG 37, afl. 1, jrg. 1929, p. 7-63. 

245 



36. BOGAERT, E.R.C. VAN 
De Internationale Stedelijke Arbitrages in de Middeleeuwen I E.R.C. Van 
Bogaert. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R., jrg. 1949-1950, p. 74-85. 

37. BOON, JAN 
De Landbouweconomie en de pacht in Vlaanderen tijdens de late 
middeleeuwen: enkele peilingen I Jan Boon. 
In: HMGOG 18, N.R., jrg. 1964, p. 19-29. 

38. BOON, JAN 
Het probleem DRIES in de Middeleeuwse Landbouw in Vlaanderen I Jan 
Boon. 
In: HMGOG 19, N.R.,jrg. 1965, p. 31-45. 

39. BOONE, MARC 
Het vorstelijk domein te Gent (ca.1385-ca.1453) : speelbal tussen vorstelijke 
centralisatie en stedelijk particularisme ? I Marc Boone. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 69-93. 

40. BOONE, MARC, DANNEEL, MARIANNE en GEIRNAERT, NOEL 
Pieter IV Adomes (1460 -ca.1496) : een Brugs Patriciër in Gent I Marc 
Boone, Marianne Danneel en Noël Geimaert. 
In: HMGOG 39, N.R.,jrg. 1985, p. 123-147. 

41. BOONE, MARC, LALEMAN, MARIE CHRISTINEen LIEVOIS, 
DANIEL 
Van Sirnon sRijkensteen tot Hof van Rijhove : van erfachtige lieden tot 
dienaren van de centrale Bourgondische staat I Marc Boone, Marie Christine 
Lateman en Daniël Lievois. 
In : HMGOG 44, N.R., jrg. 1990, p. 47-85. 

42. BORNE, FERNAND 
Zie : Schampheleire , Hugo De 

"43. BORREN, CHARLESVAN DEN 
Les origines de la musique de ciavier dans les Pays-Bas (Nord et Sud) jusque 
vers 1630 I Charles Van Den Borren. 
In: HMGOG 13,jrg. 1914, p. 1-194. 

246 



44. BOTERBERGE, ROBERT 
Historische geografie van het Overstromingsgebied van de IJzer in de 
Middeleeuwen I Robert Boterberge. 
In: HMGOG 16, N.R.,jrg. 1962, p. 77-142. 

45. BOURGEOIS, JEAN, LAET, SIEGFRIED J. DE en THOEN, HUGO 
Opgravingen en vondsten te Kruishou tem-Wijkhuis : sporen van de 
bandkeramische kultuur en nederzettingssporen uit de IJzertijd I Jean 
Bourgeois, Sigfried J. De Laet en Hu go Th oen. 
In: HMGOG 37, N.R., jrg. 1983, p. 3-43. 

46. BOURGEOIS, JEAN 
Zie ook : Bauters, Luc 
Laet, Siegfried J. De 

47. BRAECKMAN, WALTER L. 
De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen : de 
Sint-Pietersabdij te Gent (ca.1150-ca.1281) I Walter Braeckman. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 37-103. 

48. BRAECKMAN, WALTER L. 
Joos Balbiaen, dokter, alchemist en legerkapitein tijdens de Gentse 
Calvinistische Republiek (1576-84) I W.L. Braeckman. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 85-95. 

49. BRAECKMAN, WALTER L. 
Zonderlinge luchtverschijnselen boven het zestiende-eeuwse Gent in 
pamfletten van die tijd I W.L. Braeckman. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 139-151. 

50. BRAECKMAN-DEVOLDER, A. 
Het Gentse blad "Den Vaderlander" in oppositie tegen Willem I I A. 
Braeckman-Devolder. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 63-77. 

51. BRAECKMAN-DEVOLDER, A. 
De oprichting van het koninkrijk België weerspiegeld in "Den Vaderlander" I 
A. Braeckman-Devolder. 
In: HMGOG 24, N.R.,jrg. 1970, p. 129-152. 

247 



52. BRAECKMAN-DEVOLDER, A. 
Het Gentse blad "Den Vaderlander" en de strijd om de uitvoering der XXIV 
artikelen I A. Braeckman-Devolder. 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 117-129. 

53. BRUNIN, G. 
Recherches sur les armoirles primitives de la Gilde souveraine et chevalière 
des Escrimeurs, dite Chef-Confrérie de Saint-Michel à Gand I G. Brunin. 
In: HMGOG 12, afl. 2,jrg. 1912, p. 81-106. 

54. BUNTINX, JAN 
Jeroom du Quesnoy en het praalgraf van Bisschop Triest in de Sint
Baarskathedraal teGentIJ. Buntinx. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 97-111 . 

55. BUNTINX, JAN 
Het archief van de Spinessen te Gent I Jan Buntinx. 
In: HMGOG 40, N.R.,jrg. 1986, p. 101-109. 

56. BUNTINX, WILLY 
Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen I Willy Buntinx. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 145-173. 

57. BURGGRAEVE, P. DE 
Un landjuweel de la Confrérie gantoise de St.-Georges au XVe siècle I P. De 
Burggraeve. 
In : BMGOG 33, afl. 2, jrg. 1925, p. 80-94. 

58. CAENEGEM, RAOUL C. VAN 
De Pacificatie van Gent (1576-1976) I R.C. Van Caenegem. 
In: HMGOG 30, N.R., jrg. 1976, p. 3-8. 

59. CAENEGEM, RAOUL C. VAN en MILIS, LUDO 
Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de 
stad Gent (1178) I R.C. Van Caenegem en L. Milis. 

-In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 99-115. 

60. CAENEGEM, RAOUL C. VAN 
In Memoriam Dr. H. Nowé I R.C. Van Caenegem. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 5. 

248 



61. CAENEGEM, RAOUL C. VAN 
De vrede van Gent van 18141 R.C. Van Caenegem. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 7-12. 

62. CALCOEN, ROGER 
George Sarton I R. Calcoen. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 181-191. 

63. CAMPEN, VICTOR 
Les terres de débat I Victor Campen. 
In: BMGOG 30, afl. 2,jrg. 1922, p. 12-26. 

64. CARSON, PA TRICIA 
The British Conneetion I Patricia Carson. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg 1974, p. 1-9. 

65. CASIER, JOSEPH 
Les travaux de la Commission des Monuments de Gand pendant les années 
1912 à 19161 Joseph Casier. 
In: HMGOG 15, afl. 2,jrg. 1919, p. 68-122. 

66. CASIER, JOSEPH 
Les travaux de la Commission locale des Monuments devant les années 
1917-19181 Joseph Casier. 
In: HMGOG 15, afl. 3,jrg. 1919, p. 171-191. 

67. CASIER, JOSEPH 
Les travaux de la Commission des Monuments et des Sites de Gand de 1919 
à 19231 J. Casier. 
In: BMGOG 32,jrg. 1924, p. 27-42. 

68. CASSIMAN, ANDRE 
Drie verdwaalde stukken uit het archief van Q.L.Vrouw Ter Hoyen, 
begijnhof te Gent I A. Cassiman. 
In: HMGOG 5, N.R.,jrg. 1951, p. 319-329. 

69. CELIS, GABRIEL 
Het Karthuizersklooster te Gent (1302-1783) I Gabriël Celis. 
In: BMGOG 31,jrg. 1923, p. 25-55. 

249 



70. CEYSSENS, L. 
Correspondances de deux Jansénistes belges à Madrid (1649-1653) I L. 
Ceyssens. 
In: HMGOG 12, N.R.,jrg. 1958, p. 61-99. 

71. CEYSSENS, L. 
Les demières années de Triest I L. Ceyssens. 
In: HMGOG 13, N.R.,jrg. 1959, p. 35-51. 

72. CLAEYS, PROSPER 
Les associations d'ouvriers débardeurs ou portefaix, "aerbeyders", à Gand au 
XVIIIe siècle I Prosper Claeys. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 1-87. 

73. CLIPPELE, LIEVE DE 
Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke I Lieve de Clippele. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 109-143. 

74. COMMEMORATION 
La commémoration deSaint Amand, fondateur des Abbayes Gantoises deS. 
Pierreet deS. Bavon. 
In : BMGOG 38, jrg. 1930, p. 5-8. 

75. COMMER, PAUL DE 
De brouwindustrie te Gent, 1505-1622 I Paul De Commer. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 81-113. 

76. COMMER, PAUL DE 
De brouwindustrie te Gent, 1505-1622: deel 11 I Paul De Commer. 
In: HMGOG 37, N.R.,jrg. 1983, p. 113-171. 

77. CONVIENT 
Convient-il d'envoyer Ie retable de l'Agneau Mystique à Londres? 
In : BMGOG 34, jrg. 1926, p. 56-60. 

78. COORNAERT, MAURITS 
Bijdrage tot de historische geografie van de streek rondom Brugge I M. 
Coomaert. 
In: HMGOG 21, N.R., jrg. 1967, p. 3-33. 

250 



79. COPPEJANS-DESMEDT, HILDA 
Incidenten rond de constructie van de eerste mechanische weefgetouwen te 
Gent I H. Coppejans-Desmedt. 
In: HMGOG 13, N.R.,jrg. 1959, p. 163-177. 

80. COPPEJANS-DESMEDT, HILDA 
Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de 
XIXe eeuw I H. Coppejans-Desmedt. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 163-189. 

81. COPPEJANS-DESMEDT, HILDA 
De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de 
oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838) I H. Coppejans
Desmedt. 
In: HMGOG 22, N.R., jrg. 1968, p. 179-201. 

82. COPPENS, E.CHRIS 
La société Huet : tussen revolutie en reaktie I E.C. Coppens. 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 131-149. 

83. COPPIETERS STOCHOVE, ERNEST 
Les archives de l'église Saint-Michel à Gand IE. Coppieters Stochove. 
In: HMGOG S,jrg. 1902-1903, p. 61-97. 

84. COPPIETERS STOCHOVE, ERNEST 
Les archives de l'église Saint-Nicolas IE. Coppieters Stochove. 
In: HMGOG S,jrg. 1902-1903, p. 217-271. 

85. COPPIETERS STOCHOVE, ERNEST 
Cartulaire de l'abbaye d'Elsegem I E. Coppieters Stochove. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 109-211. 

86. COPPIETERS STOCHOVE, ERNEST 
Notes au sujets des anciennes barges faisant Ie service entre Gand et Bruges : 
1613-1839 I Em. Coppieters Stochove. 
In: BMGOG 30, afl. 1, jrg. 1922, p. 43-54. 

87. COPPIETERS STOCHOVE, HUBERT 
Régestes de Thierri d'Alsace, comte de Flandre I Hubert Coppieters 
Stochove. 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 209-323. 

251 



88. COPPIETERS STOCHOVE, HUBERT 
Régestes de Philippe d'Alsace, comte de Flandre I Hubert Coppieters 
Stochove. 
In: HMGOG 7,jrg. 1906-1907, p. 1-177. 

89. CORNELIS, ELS 
De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent : deel I : organisatie en 
kunstproduktie van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw I Els Cornelis. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 97-127. 

90. CORNELIS, ELS 
De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent : deel 11 : de sociaal
economische positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw 
I Els Comelis. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 95-137. 

91. CORRIJN, FERNAND 
Het Schippersambacht te Gent I Femand Corrijn. 
In: HMGOG 1, N.R., jrg. 1944, p. 165-203. 

92. CRAEYBECKX, JAN 
De Staten van Vlaanderen en de gewestelijke Financiën in de 16e eeuw: het 
verzet tegen Alva's tiende penning I J. Craeybeckx. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 78-119. 

93. DAEM, MARCEL 
Zie : Baillieul, BEA 

94. DALLE, DIEUDONNE (GODGAF) 
De verwoestingen aangericht door de veeplaag en de sterkte van de 
rundveestapel in Veume-Ambacht in de tweede helft van de 18e eeuw ID. 
Dalle. 
In: HMGOG 13, N.R.,jrg. 1959, p. 99-101. 

95. DALLE, DIEUDONNE (GODGAF) 
-Pogingen tot heropbeuring van de wolnijverheid in Veume (15e-17e eeuw) I 
D. Dalle. 
In: HMGOG 13, N.R., jrg. 1959, p. 103-111. 

96. DAMBRUYNE, JOHAN 
De 17de-eeuwse schepenregisters en de rente- en immobiliëntransacties te 
Gent: enkele beschouwingen I Johan Dambruyne. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 153-181. 

252 



97. DAMBRUYNE, JOHAN 
Conjunctuur, stratificatie en koopkracht te Gent tijdens de eerste helft van de 
17de eeuw : de economische en sociale betekenis van de rente- en 
woningmarkt I Johan Dambruyne. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 129-157. 

98. DANNEEL, MARIANNE 
Zie : Boone, Marc 

99. DECA VELE, JOHAN _ 
Willem van Oranje, de "vader" van een verscheurd "vaderland" (1577-1584) I 
Johan Decavele. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 69-85. 

100. DECLERCQ, GEORGES 
Nieuwe inzichten over de oorsprong van het Sint-Veerlekapittel in Gent I 
Georges Declercq. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 49-101. 

101. DEGRYSE, ROGER 
Nog over het overstromingsgebied van de IJzer in de middeleeuwen, de 
"Magna Sclusa" en de abdij Ter Duinen (1184) I Roger Degryse. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 29-35. 

102. DEGRYSE, ROGER 
De "jus ti ciarus" van 1163 en het erfelijk ammanschap te Nieuwpoort I Roger 
Degryse. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 35-73. 

103. DEGRYSE, ROGER 
De Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378 I Roger 
Degryse. 
In: HMGOG 27, N.R., jrg. 1973, p. 193-239. 

104. DEGRYSE, ROGER 
De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen noordzeehavens 
(811-einde 16e eeuw) : deel I I Roger Degryse. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 39-79. 

105. DEGRYSE, ROGER 
De oudste vuurbakens van de Vlaamse kust en nabijgelegen noordzeehavens 
(811-einde 16e eeuw): deel 11 I Roger Degryse. 
In: H.M.G.O.G 37, N.R.,jrg. 1983, p. 45-87. 

253 



106. DELBAERE, ROGER 
Enkele bronnen voor de sociale geschiedenis te Gent in de XIXe eeuw ( 1794-
1914) I Roger Delbaere. 
In: HMGOG 16, N.R.,jrg. 1962, p. 41 -75. 

107. DELEURERE, MARIE-THERESE 
De munt in Vlaanderen op grond van de confiscatielijsten uit de streek van 
Geraardsbergen rond 1330 I Marie-Thérèse Deleurere. 
In: HMGOG 29, N.R.,jrg. 1975, p. 49-57. 

108. DEMEY, ANTHONY 
Deromaanse kerk van Sint-Maria-Leeme : één of driebeukig ? I Anthony 
Demey. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 11-27. 

109. DEMUYNCK, RENAAT 
De Gentse oorlog (1379-1385): oorzaken en karakter IR. Demuynck. 
In: HMGOG 5, N.R.,jrg. 1951, p. 305-318. 

110. DENECKERE, MARCEL 
Verfransing te Gent ( 17 50-1800) I M. Deneckere. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R.,jrg. 1948, p. 165-192. 

111. DENECKERE, MARCEL 
Verfransing te Gent ( 1793-1814) I Marcel Deneckere. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 42-73. 

112. DENECKERE, MARCEL 
Histoire de la Langue Française dans les Flandres (1770-1823) : tome I : la 
fin de I' ancien Régime I Marcel Deneckere. 
In: HMGOG 6, N.R.,jrg. 1952, p. 131-254. 

113. DENECKERE, MARCEL 
Histoire de la Langue Française dans les Flandres ( 1770-1823) : tome 11 : 
l'époque Française I Marcel Deneckere. 

·In: HMGOG 7, N.R.,jrg. 1953, p. 69-219. 

114. DENECKERE, MARCEL 
Histoire de la Langue Française dans les Flandres (1770-1823) : tome III : 
l'époque Hollandaise I Marcel Deneckere. 
In: HMGOG 8, N.R.,jrg. 1954, p. 39-123. 

254 



115. DEPREZ, PAUL 
Het bevolkingscijfer van de Heerlijkheid Nevele gedurende de 16e, 17e en 
18e eeuwen I Paul Deprez. 
In: HMGOG 9, N.R.,jrg. 1955, p. 49-119. 

116. DEPREZ, PAUL 
Uitbatingen en grondbezit in Meigem (1571-1787) : een methodologisch 
artikel/ Paul Deprez. 
In: HMGOG 10, N.R.,jrg. 1956, p. 153-170. 

117. DEPREZ, PAUL 
Het Gentse bevolkingscijfer in de tweede helft van de achttiende eeuw I Paul 
Deprez. 
In: HMGOG 11, N.R.,jrg. 1957, p. 177-195. 

118. DEPT, GASTON G. 
La Compagnie d'Ostende : voyages et colonisation I Gaston G. Dept. 
In : BMGOG 34, jrg. 1926, p. 34-54. 

119. DEPT, GASTON G. 
Une dette de la ville de Gand envers Jean sans Terre I Gaston Dept. 
In: BMGOG 37, afl. 2, jrg. 1929, p. 19-32. 

120. DERUELLE, MARCEL 
Problemen aangaande de S. Pietersabdij te Gent I M. Deruelle. 
In: HMGOG 13, N.R., jrg. 1959, p. 25-33. 

121. DERUELLE, MARCEL 
Schilderij afkomstig uit de Mariakapel der voormalige abdijkerk van St. 
Pieters I Marcel Deruelle. 
In: BMGOG 39,jrg. 1931, p. 26-36. 

122. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 27, N.R.,jrg. 1973, p. 249-251. 

123. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg. 1974, p. 141-157. 

124. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 29, N.R.,jrg. 1975, p. 117-127. 

255 



125. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 30, N.R., jrg. 1976, p. 103-113. 

126. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 31, N.R., jrg. 1977, p. 225-239. 

127. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 32, N.R.,jrg. 1978, p. 167-183. 

128. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 243-259. 

129. DESITTERE, MARCEL 
Archeologische Kroniek I M. Desittere. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 193-213. 

130. DESPRETZ, ANDRE 
De instauratie der Gentse Calvinistische Republiek (1577 -1579) I André 
Despretz. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 119-229. 

131. DESPRETZ, ANDRE 
Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse 
Calvinistische Republiek ( 1577 -1579) I André Despretz. 
In: HMGOG 20, N.R.,jrg. 1966, p. 3-17. 

132. DEVREESE, DAISY 
Een vergeten gentsarbeidersleider uit de vorige eeuw, Jan Seranne I Daisy 
De vree se. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 261-280. 

"133. DEVREESE, DAISY 
Nog vóór de Eerste Internationale : socialist en flamingant Franciscus 
"Kapneus" Bilen (1819-1881) ID. Devreese. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 203-225. 

256 



134. DHAENE, LEON 
De Zingemse boeren : kwantitatieve analyse van hun sociale situatie in de 
tweede helft van de negentiende eeuw I Leon Dhaene. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 93-123. 

135. DHONDT, JAN 
De Graven van Gent I J. Dhondt. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 127-134. 

136. DHONDT, JAN 
Woelingen te Gent in 1848 I J. Dhondt. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R., jrg. 1948, p. 33-67. 

137. DHONDT, JAN, LAET, SIEGFRIED J. DE en HOMBERT, P. 
La fin de la d~mination romaine et les débuts de la colonisation franque en 
Belgique: note complémentaire IJ. Dhondt, S.J. De Laet en P. Hombert. 
In : HMGOG 3, afl. 2, N .R., jrg. 1948, p. 116-120. 

138. DHONDT, JAN en W ALLE, ADELBERT VAN DE 
La trouvaille de monnaies carolingiennes de Zeizate IJ. Dhondt en A. Van 
De Walle. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R., Jrg. 1949-1950, p. 3-21. 

139. DHONDT, JAN 
De vroege Topografie van Brugge I J. Dhondt. 
In: HMGOG 11, N.R., jrg. 1957, p. 3-29. 

140. DONCHE, PHILIPPE 
Enkele aanvullingen bij de levensbeschrijving van Jacob Donche, raadsheer 
bij de Raad van Vlaanderene Dendermonde 1492) I P. Donche. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 77-83. 

141. DONNET, FERNAND 
Les demiers fidèles de Marie Stuart I Fernand Donnet 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 161-207. 

142. DOPCHIE, ANDREE 
L'église Saint-Michel à Gand I Andrée Dopchie. 
In: BMGOG 37, afl. 2,jrg. 1929, p. 5-17. 

257 



143. DRIESSCHE, ROGERA.C.VAN 
De voormalige romaans-gotische kerk van de Sint-Pietersabdij te Gent I 
Roger Van Driessche. 
In: HMGOG 31, N.R., jrg. 1977, p. 1-63. 

144. DRIESSCHE, ROGERA.C.VAN 
De barok Sint-Pieterskerk te Gent IR.A.C.Van Driessche. 
In: HMGOG 32, N.R.,jrg. 1978, p. 1-77. 

145. DRIESSCHE, ROGERA.C.VAN 
Stoffering van de barokke kerk van Sint-Pieters te Gent I R.A.C. Van 
Driessche. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 3-97. 

146. DRIESSCHE, ROGER A.C. VAN 
De konventuele gebouwen van de Sint-Pietersabdij te Gent I R.A.C. Van 
Dries se he. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 3-107. 

147. DRIESSCHE, ROGERA.C.VAN 
Het mausoleum van Isabella van Oostenrijk e1526) in de Gentse Sint-Pieters 
abdijkerk IR.A.C.Van Driessche. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 125-137. 

148. DUNNE, MICHAEL 
The treaty of Ghent : the British perspective I Michael Dunne. 
In: HMGOG 44, N.R., jrg. 1990, p. 35-45. 

149. DURRIEU, PAUL 
L'avenir pour les travaux sur les Van Eyck I Paul Durrieu. 
In: HMGOG 16, afl. 2,jrg. 1921, p. 31-45. 

150. DUTRY, ALBERT 
Statistique des piloris, perrons, pierres de justice et oroix de marchés : canton 
judiciaire de Lokeren (Lokeren, Exaerde, Dacknam) I Albert Dutry. 

-In: HMGOG 2,jrg. 1895-1896, p. 52-56. 

151. DUYSE, HERMANN VAN 
Le Goedendag I Hermann Van Duyse. 
In: HMGOG 2,jrg. 1895-1896, p. 125-189. 

258 



152. DUYSE, HERMANN VAN 
Les fresques de la Leugemeete sont -elles un faux ? I Hermann Van Duyse. 
In : HMGOG 3, jrg. 1898, p. 43-133. 

153. ELEWAUT, GUY 
Herberg en Overheid : politionele en fiskale aspekten van het 
overheidsoptreden betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden en in 
het bijzonder te Gent, 17e-18e eeuw I Guy Elewaut. 
In: HMGOG 40, N.R.,jrg. 1986, p. 111-157. 

154. ELIAS, ELIE 
Grondbezit en uitbatingen ten noord-oosten van Gent tijdens het laatste kwart 
der 16e eeuw I Elie Elias. 
In: HMGOG 13, N.R.,jrg. 1959, p. 179-204. 

155. ES, JAN VAN 
Enkele kritische opmerkingen bij Blommaert's Genealogie der Gentse 
Burggraven I Jan Van Es. 
In: HMGOG 7, N.R.,jrg. 1953, p. 65-67. 

156. EST 
Est-il désirable ou non, de conserver l'échappée sur l'Hötel de Coninck, 
aujourd'hui Musée des Arts décoratifs ? 
In: BMGOG 33, afl. 1,jrg. 1925, p. 70-78. 

157. EVERAERT, JOHN 
Pierre-Ignace-Liévin van Alstein, Gents slavenkapitein in Nantese dienst 
(1733-1793) IJ. Everaert. 
In: HMGOG 19, N.R.,jrg. 1965, p. 47-83. 

158. FA YEN, ARNOLD R. 
Le prieuré augustin d'Elseghem, près d'Audenarde, et son Obituaire I Amold 
R. Fayen. 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 325-387. 

159. FRANCOIS, LUC 
Helias d'Huddeghem Emmanuel (0 Gent, 1762- o Gent 1838) I L. François. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 181-193. 

160. FRANCOIS, LUC 
Claude Gréban de Saint-Germain (Dijon, 1775-Brussel, 1850), ambtenaar, 
journalist en bankier I Luc François. 
In: HMGOG 42, N.R., jrg. 1988, p. 193-237. 

259 



161. FRANCOIS, LUC 
Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (Gent, 1757-Gent, 1826), een 
conservatief edelman tussen Ancien Régime en Hedendaagse Tijd I Luc 
François. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 191-209. 

162. FRANCOIS, LUC 
Ten geleide : de vrede van Gent, december 1814-december 1989 I Luc 
François. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 5-6. 

163. FRIS, VICTOR 
Ontleding van drie Vlaamsche Kronijken I V. Fris. 
In: HMGOG 3,jrg. 1898, p. 135-173. 

164. FRIS, VICTOR 
Oorkonden betreffende den opstand van Gent tegen Philips den Goede 
(1450-53) I V. Fris. 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 55-146. 

165. FRIS, VICTOR 
Ware eene wederuitgave van het "Memorieboek der stad Gent" nuttig ? I V. 
Fris. 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 147-159. 

166. FRIS, VICTOR 
La bataille de Courtrai I V. Fris. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 13-59. 

167. FRIS, VICTOR 
Nieuwe Oorkonden betreffende den Opstand van Gent tegen Philips den 
Goede I V. Fris. 
In: HMGOG 7,jrg. 1906-1907, p. 179-219. 

168. FRIS, VICTOR 
·Notes pour servir à l'Histoire des Iconoclastes et des Calvinistes à Gand de 
1566 à 1568 I V. Fris. 
In: HMGOG 9, afl. 1,jrg. 1909, p. I-XXX; 1-147. 

169. FRIS, VICTOR 
Twee episoden uit de geschiedenis van Geraardsbergen in de 15e eeuw I V. 
Fris. 
In: HMGOG 12, afl. 1,jrg. 1912, p. 1-77. 

260 



170. FRIS, VICTOR 
La Joumée van Eyck I V. Fris. 
In: HMGOG 16, afl. 2,jrg. 1920-1921, p. 47-71. 

171. FRIS, VICTOR 
La Restrietion de Gand (13 juillet 1468) I V. Fris. 
In: BMGOG 31,jrg. 1923, p. 57-142. 

172. GADEYNE, GUIDO 
De plaatselijke commissies van geneeskundig toevoorzicht in Oost
Vlaanderen (1818-1830) I G. Gadeyne. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 175-219. 

173. GADEYNE, GUIDO 
Oostvlaamse medici en parochiepriesters, slachtoffers van de tyfusepidernie, 
1847-48: een episode uit de sociale geschiedenis I G. Gadeyne. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 167-179. 

174. GALLET-MIRY, ACHILLES 
Etude sur l'évolution et les applications de la sténographie depuis les notes 
tirooiennes jusqu'au début du XIXe siècle I Gallet-Miry. 
In: HMGOG 9, afl. 2, jrg. 1909, p. 1-98. 

175. GANSHOF, FRANCOIS L. 
Eginhard à Gand I François L. Ganshof. 
In: BMGOG 34, jrg. 1926, p. 18-32. 

176. GAUS, HELMUT 
Utopisch socialisme en romantiek in de Gentse pers (1840-1845) I H. Gaus. 
In: HMGOG 19, N.R.,jrg. 1965, p. 135-150. 

177. GAUS, HELMUT 
Identifikatie van het lezerspubliek der Gentse dagbladen van het midden der 
19e eeuw door analyse van de advertenties I Heirnut Gaus. 
In: HMGOG 20, N.R.,jrg. 1966, p. 43-79. 

178. GEBOUW 
Een gebouw van de Miehelsberg-kultuur en een gallo-romeins grafveld te 
Kruishoutem-Kerkakkers (opgraving Stanislaw Czepiec 1973). 
In: HMGOG 36, N.R., jrg. 1982, p. 3-37. 

179. GEIRNAERT, NOEL 
Zie: Boone, Marc 

261 



180. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
L'Agneau mystique sous l'occupation allemande à Gand I Van den Gheyn. 
In: HMGOG 15, afl. 3,jrg. 1919, p. 123-169. 

181. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
L'interprétation de Retable de Saint Bavon à Gand : l'Agneau Mystique des 
frères Van Eyck I Van den Gheyn. 
In: HMGOG 16, afl. 1,jrg. 1920, p. 57-154. 

182. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Dieu Ie Père, figure-t-il sur Ie retable de l'Agneau Mystique ? I Vanden 
Gheyn. 
In: HMGOG 16, afl. 2,jrg. 1921, p. 1-30. 

183. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Maurice, prince de Broglie, XIXe évêque de Gand (1766-1812) 
autobiographie I Van den Gheyn. 
In: HMGOG 17, afl. 1,jrg. 1923, p. 1-121. 

184. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Les inscriptions sur Ie polyptique des van Eyck I Vanden Gheyn. 
In: BMGOG 32,jrg. 1924, p. 65-76. 

185. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Victor Fris I Vanden Gheyn. 
In: BMGOG 33, afl. 1, jrg. 1925, p. 27-32. 

186. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Les Te Deum à St.-Bavon sous la Révolution Brabançonne I Vanden Gheyn. 
In: BMGOG 33, afl. 2,jrg. 1925, p. 96-111. 

187. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Hommage à M. Ie Ministre Van den Heuvel I Vanden Gheyn. 
In: BMGOG 34,jrg. 1926, p. 61-64. 

-188. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Hommage au Baron E. Braun I Vanden Gheyn. 
In: BMGOG 36, afl. 1,jrg. 1928, p. 7-10. 

189. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
In memoriam Alphonse Van Werveke I Van den Gheyn. 
In: BMGOG 40,jrg. 1932, p. 5. 

262 



190. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
L'inscription sur rétable de l'Agneau Mystique I Van den Gheyn. 
In: BMGOG 40, jrg. 1932, p. 34-36. 

191. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Le décès de S.M. Albert, roi des Belges I Van den Gheyn. 
In: BMGOG 41, jrg. 1933, p. 5. 

192. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Hommage à Henri Pirenne co 24 octobre 1935) I G. Van den Gheyn. 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 5-9. 

193. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Hommage à Paul Bergmans co 14 novembre 1935) I G. Van den Gheyn. 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 10-14. 

194. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Hommage à Robert Schoorman co 25-12-1935) I G. Van den Gheyn. 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 15-18. 

195. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Le Rétable de l'Agneau une fois de plus en périll Van den Gheyn. 
In: BMGOG 44,jrg. 1936, p. 3-43. 

196. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
Les peintures murales à la crypte de St. Bavon I G. Van den Gheyn. 
In: BMGOG 45,jrg. 1937, p. 103-131. 

197. GHEYN, GABRIEL VAN DEN 
L'Odyssée de l'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940 I G. Van den 
Gheyn. 
In: HMGOG 2, afl. 1, jrg. 1945, p. 5-36. 

198.GHEYN,J. VANDEN 
Note sur un ancien livre d'heures de l'höpital de Grammont I J. Vanden 
Gheyn. 
In: HMGOG 3,jrg. 1898, p. 175-189. 

199. GHEYN, J. VAN DEN 
Un manuscrit de l'imprimeur gantois Robert de Keyser, à la bibliothèque de 
l'Escuriall J. Van den Gheyn. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 89-107. 

263 



200. GOETHEM, HERMAN VAN 
De Annales Gandenses : auteur en kroniek : enkele nieuwe elementen I 
Herman Van Goethem. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 49-61. 

201. GOFFIN, LEON 
Algeroeene tafels der Handelingen (deelen I tot X) en van het Bulletijn 
(deelen I tot XX) der Maatschappij= Tables générales des Annales ( tornes I à 
X) et du Bulletin ( tornes I à XX) de la Société I Léon Goffin. 
In: HMGOG 14,jrg. 1914, p. 1-145. 

202. GRAUWE, JAN DE 
De stichting van de Gentse kartuis "Koningsdal" te Rooigem in de parochie 
Ekkergem I Jan De Grauwe. 
In: HMGOG 25, N.R., jrg. 1971, p. 3-29. 

203. GROOTE, WOLFGANG VON 
Der Magnus Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandem im 12. Jahrhundert 
I Wolfgang von Groote. 
In: HMGOG 29, N.R., jrg. 1975, p. 39-47. 

204. GROOTE, WOLFGANG VON 
Die Angaben Galberts über Personen und Gremien des "Offentlichen Rechts" 
in Flandem 1127 I W. von Groote. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 109-123. 

205. GUCHT, KATRIEN VAN DER 
Semmerzake (Gavere, 0.-Vl.) : Merovingische nederzettingsceramiek I 
Katrien Van Der Gucht. 
In: HMGOG 35, N.R~. jrg. 1981, p. 3-47. 

206. GYSSELING, MAURITS 
Etymologie van Gent I Maurits Gysseling. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 39-53. 

·201. GYSSELING, MAURITS 
Deusone in Regione Francorum I M. Gysseling. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R.,jrg. 1948, p. 88-91. 

208. GYSSELING, MAURITS 
Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Gent I Maurits 
Gysseling. 
In: HMGOG 6, N.R.,jrg. 1952, p. 43-130. 

264 



209. GYSSELING, MAURITS 
Inventaris van het Archief van 's-Heiligs-Kerstkerk te Gent I Maurits 
Gysseling. 
In: HMGOG 10, N.R.,jrg. 1956, p. 1-47. 

210. HAAGEN, WILLY 
"Uitbuiting-door-handel" als verklaringsfaktor voor de vertraagde 
industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen I Willy Haagen. 
In: HMGOG 37, N.R., jrg. 1983, p. 215-243. 

211. HAEGHEN, VICTOR VANDER 
Contribution à l'histoire du grand plan de Gand, dressé en 1551, par Jean 
Otho I Victor vander Haeghen. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 163-175. 

212. HAEGHEN, VICTOR VAN DER 
Le procès du chef-doyen Liévin Pyn (1539) I V. vander Haeghen. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 293-308. 

213. HAEGHEN, VICTOR VAN DER 
La corporation des Peintres et des Sculpteurs de Gand : matricule, comptes et 
documents ( 16e-18e siècles ), publiés et annotés I V ie tor van der Haeghen. 
In: HMGOG 6,jrg. 1905-1906, p. I-V; 1-346. 

214. HAEGHEN, VICTOR VAN DER 
L'humaniste-imprimeur Robert de Keysere et sa soeur Clara, la miniaturiste, 
XVe-XVIe siècles I Victor vander Haeghen. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 325-338. 

215. HAEGHEN, VICTOR VAN DER 
Autour des Van Eyck : cartulaire I Victor van der Haeghen. 
In: HMGOG 15, afl. 1,jrg. 1914, p. 1-67. 

216. HALLEN, ERIK VAN DER 
Het Gentse Meerseniersambacht (1305-1540) IE. Van Der Hallen. 
In: HMGOG 31, N.R.,jrg. 1977, p. 77-149. 

217. HAUTE, CHARLES VANDEN 
La formation du domaine de l'abbaye de Saint-Pierre, à Gand I Charles Van 
den Haute. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 141-161. 

265 



218. HEMPTINNE, THERESE de 
Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 
14e eeuw I Th. de Hemptinne. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 3-11. 

219. HEMPTINNE, THERESE de 
Over kanunniken en intellectuelen in de middeleeuwen : nota's bij recente 
publicaties aangaande kapittels, prosopografieën en dataverwerking I Thérèse 
de Hemptinne. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 195-199. 

220. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1973-1974 I René De Herdt. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg. 1974, p. 159-176. 

221. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1974-1975 I René De Herdt. 
In: HMGOG 29, N.R.,jrg. 1975, p. 129-144. 

222. HERDT, RENE DE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1975-1976 I René De Herdt. 
In: HMGOG 30, N.R.,jrg. 1976, p. 115-134. 

223. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1976-1977 I René De Herdt. 
In: HMGOG 31, N.R.,jrg. 1977, p. 241-264. 

224. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1977-1978 I René De Herdt. 
In: HMGOG 32, N.R., jrg. 1978, p. 185-207. 

225. HERDT, RENEDE 
Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit : de industriële 
archeologie I R. De Herdt. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 221-235. 

226. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1978-1979 I René De Herdt. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 261-284. 

227. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1979-1980 I René De Herdt. 
In: HMGOG 34, N.R., jrg. 1980, p. 215-246. 

266 



228. HERDT, RENE DE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1980-1981 I René De Herdt. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 139-176. 

229. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1981 -19821 René De Herdt. 
In: HMGOG 36, N.R., jrg. 1982, p. 239-291. 

230. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1982-19831 René De Herdt. 
In : HMGOG 37, N.R., jrg. 1983, p. 245-271. 

231. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1983-19841 René De Herdt. 
In: HMGOG 38, N.R., jrg. 1984, p. 189-223. 

232. HERDT, RENEDE 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1984-1985 I René De Herdt. 
In : HMGOG 39, N.R., jrg. 1985, p. 247-286. 

233. HERDT, RENEDE en V ANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1985-1986 I René De Herdt en 
Johan Vannieuwenhuyse. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 221-292. 

234. HERDT, RENEDE en V ANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1986-1987 I René De Herdt en 
Johan Vannieuwenhuyse. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 201-239. 

235. HERDT, RENEDE en V ANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1987-1988 I René De Herdt en 
Johan V annieuwenhuyse. 
In : HMGOG 42, N.R., jrg. 1988, p. 239-282. 

236. HERDT, RENEDE en V ANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1988-1989 I René De Herdt en 
Johan Vannieuwenhuyse. 
In: HMGOG 43, N.R., jrg. 1989, p. 231-271. 

267 



237. HERDT, RENEDE en VANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1989-1990 I René De Herdt en 
Johan Vannieuwenhuyse. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 169-203. 

238. HERMANS DE HEEL, LUCY 
L'Eglise Saint-Martin d'Akkerghem I Lucy Hermans de Heel. 
In: BMGOG 37, afl. 1, jrg. 1929, p. 65-92. 

239. HOLLEBOSCH-VAN RECK, Y. 
Typologische benadering van enkele muntgewichtendozen uit de 
verzameling van het Bijlokemuseum te Gent I Y. Hollebosch-Van Reek. 
In: HMGOG 30, N.R.,jrg. 1976, p. 83-101. 

240. HOLSTERS, ANDREE 
Moord en politiek tijdens de Gentse opstand 1379-1385 I Andrée Holsters. 
In: HMGOG 37, N.R.,jrg. 1983, p. 89-111. 

241. HOMBERT, P. 
Het Merovingisch grafveld van Zemmerzake I P. Hombert. 
In: HMGOG 3, afl. 2, N.R.,jrg. 1948, p. 122-129. 

242. HOMBERT, P. 
Zie ook: Dhondt, Jan 

243. HOOREWEGHE, COLETIE VAN 
Het prostitutioneel kader te Gent in de periode 1910-1932 I Colette Van 
Hooreweghe. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 151-167. 

244. HOUTIE, HUBERT VAN 
Chambres de commerce et Tribunaux de commerce en Belgique au XVIIIe 
siècle : contri bution à l'histoire économique et juridique I Hubert Van Houtte. 
In: HMGOG 10, afl. 1,jrg. 1910, p. 1-71. 

·245. HOUITE, HUBERT VAN 
Les Tribulations d'un Fonctionnaire trop zélé sous la Régence anglo-batave : 
Philip-François de Meutemeester (1706-1714) I Hubert Van Houtte. 
In: BMGOG 36, afl. 2,jrg. 1928, p. 89-160. 

268 



246. HOVE, FRANCO IS VAN 
Etude de reconstruction de l'état primitif des batiments existants de l'ancienne 
abbaye de la Byloke à Gand I Fr. Van Hove. 
In: BMGOG 39,jrg. 1931, p. 5-24. 

247. JACOBS, M. en PEREMANS, P. 
De studie van arcbeologica op schilderijen I M. Jacobs en P. Peremans. 
In: HMGOG 30, N.R.,jrg. 1976, p. 61-81. 

248. KEYMEULEN, JACQUES VAN 
Taalgeografie en geschiedenis I Jacques Van Keymeulen. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 211-229. 

249. KEYSER, PAUL DE 
De Kunsthistoriografie van Gent sedert 19141 P. de Keyser. 
In: HMGOG 1, N.R., jrg. 1944, p. 7-37. 

250. KEYSER, PAUL DE 
Aan de rand van het konflikt tussen de historische en de zedenroman I P. de 
Keyser. 
In: HMGOG 14, N.R.,jrg. 1960, p. 87-101. 

251. KNAUS, H. 
Die Trierer Handschriften in Gent I H. Knaus. 
In: HMGOG 16, N.R.,jrg. 1962, p. 1-19. 

252. KOCH, ANTON C.F. 
Wanneer kwam het vorstendom Vlaanderen tot stand? I A.C.F. Koch. 
In: HMGOG 3, N.R., afl. 2,jrg. 1948, p. 131-140. 

253. KOCH, ANTON C.F. 
De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw 
I A.C.F. Koch. 
In: HMGOG 5, N.R.,jrg. 1951, p. 1-214. 

254. KRUITHOF, JAAP 
De sociale samenstelling van de bevolking te Antwerpen, Brussel, Gent en 
Luik in 1846-1847 IJ. Kruithof. 
In: HMGOG 11, N.R., jrg. 1957, p. 197-235. 

269 



255. LAET, SIEGFRIED J. DE 
Enkele recente Studies over het Metaaltijdperk in West-Europa I S.J. De 
La et. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 55-79. 

256. LAET, SIEGFRIED J. DE 
België in de praehistorische tijd : losse beschouwingen bij de publicatie van 
een standaardwerk over de voorgeschiedenis van onze gewesten I S.J. De 
La et. 
In: HMGOG 6, N.R.,jrg. 1952, p. 17-19. 

257. LAET, SIEGFRIED J. DE 
Opgraving van twee grafbeuvels te Postel (gemeente Mol, provincie 
Antwerpen) I Siegfried J. De Laet. 
In: HMGOG 8, N.R.,jrg. 1954, p. 3-29. 

258. LAET, SIEGFRIED J. DE 
In memoriam Professor Dr. Hans van Werveke (1898-1974) IS. J. De Laet. 
In: HMGOG 28, N.R., jrg. 1974, p. I-IV. 

259. LAET, SIEGFRIED J. DE, THOEN, HUGO en BOURGEOIS, JEAN 
De opgravingen in Destelbergen/Eenbeekeinde in het raam van de vroegste 
geschiedenis van de stad Gent : deel I : de voorgeschiedenis I Sigfried J. De 
Laet, Hugo Thoen en Jean Bourgeois. 
In: HMGOG 39, N.R.,jrg. 1985, p. 3-35. 

260. LAET, SIEGFRIED J. DE 
Zie ook : Bourgeois, Jean 

Dhondt, Jan 

261. LALEMAN, MARIE CHRISTINE 
Zie : Boone, Marc 

262. LAMARCQ, DANNY 
Een kwantitatieve benadering van de arbeidersparticipatie in de vlassektor : 

-het Land van Aalst ( 1738-1820) I Danny Lamarcq. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 139-177. 

263. LAMBERT, JAN 
Inbeslagname en verkoop van de nationale goederen I Jan Lambert. 
In: HMGOG 14, N.R.,jrg. 1960, p. 131-221. 

270 



264. LAMBERT, JAN 
De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens 
het Hollands bewind (1820-1821) I Jan Lambert. 
In: HMGOG 20, N.R.,jrg. 1966, p. 19-41. 

265. LAMBERT, JAN 
Het aandeel van de landbouwers in de koop van de Nationale goederen in 
België ( 1796-1821) I J. Lambert. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 39-61. 

266. LAMBRECHTS, PIETER 
Van Oudheid naar Middeleeuwen : continuïteit of discontinuïteit ? I P. 
Lambrechts. 
In: HMGOG 19, N.R., jrg. 1965, p. 3-29. 

267. LARDINO IS, PHILIPPE 
Symptomen van een middeleeuwse clan : de erfachtige lieden te Gent in de 
1e helft van de 14e eeuw I Ph. Lardinois. 
In: HMGOG 31, N.R.,jrg. 1977, p. 65-75. 

268. LAUREYSSENS, JULIENNE 
Het ontstaan van de Banque des Flandres : onverwacht eindresultaat van het 
projekt Banque Anglo-Belge I Julienne Laureyssens. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 191-219. 

269. LEBOUCQ, CLAIRE 
L'Ancien Couvent des Dominicains à Gand I Claire Leboucq. 
In: BMGOG 35, jrg. 1927, p. 25-43. 

270. LEDENLIJST 
Ledenlijst der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 151-159. 

271. LENDERS, PIET 
Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 : deel I I P. Lenders. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 179-225. 

272. LENDERS, PIET 
Fiscale octrooien en pachten te Gent na 1750 : deel 11 I P. Lenders. 
In: HMGOG 37, N.R.,jrg. 1983, p. 173-213. 

271 



273. LENDERS, PIET 
De Gentse voorschepen J .J .P. Vilain XIIII (17 55-1777) : enkele trekken van 
zijn persoonlijkheid I P. Lenders. 
In: HMGOG 40, N.R.,jrg. 1986, p. 159-177. 

274. LENDERS, PIET 
Drie wijzen van regeren van de Habsburgers in de Oostenrijkse Nederlanden 
I P. Lenders. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 183-191. 

275. LENDERS, PIET 
Sociale gevoeligheden en veranderende maatschappij te Gent circa 1770 I P. 
Lenders. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 173-189. 

276. LIEBAUT, HILAIRE 
De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw I 
Hilaire Liebaut. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 3-107. 

277. LIEVOIS, DANIEL 
Zie : Boone, Marc 

278. LIMBURG-STIRUM, DIEDERIK DE 
Les fourches patibulaires en Flandre I Limburg-Stirum. 
In: HMGOG 1,jrg. 1894-1895, p. 48-56. 

279. LYON, BRYCE 
A reply to Jan Dhondt's critique of Henri Pirenne I Bryce Lyon. 
In: HMGOG 29, N.R., jrg. 1975, p. 3-25. 

280. LYON, BRYCE 
Was Johan Huizinga interdisciplinary? I Bryce Lyon. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 181-187. 

· 281. MAERTENS, JOSEPH 
Objets en silex et en come de cerf trouvés dans l'Escaut en Flandre Orientale 
I Joseph Maertens. 
In: BMGOG 30, afl. 1, jrg. 1922, p. 34-42. 

272 



282. MAERTENS, JOSEPH 
Notes complémentaires sur "les restes d'une bourgade ensevelie dans les 
sables d'Oostdunkerque" IJ. Maertens. 
In: BMGOG 33, afl. 1, jrg. 1925, p. 39-45. 

283. MAERTENS, JOSEPH 
Identification de parties de la voie romaine d'Anvers vers la Mer du Nord IJ. 
Maertens. 
In: BMGOG 35,jrg. 1927, p. 45-57. 

284. MAERTENS, JOSEPH 
Sépultures par incinération de l'époque Franque à Gand (Flandre Orientale) I 
Jos. Maertens. 
In : BMGOG 36, afl. 1, jrg. 1928, p. 75-88. 

285. MAERTENS, JOSEPH 
Fouille de deux Tumuli à Chi-Chen, Guatemala (Amérique Centrale) IJ. 
Maertens de Noordhout 
In: BMGOG 38,jrg. 1930, p. 61-70. 

286. MAERTENS, JOSEPH 
Notes concemant la chambre de rhétorique princière De Komebloem, dite 
Notre-Dame d'Alsemberghe à Ypres I Maertens de Noordhout 
In: BMGOG 40,jrg. 1932, p. 37-43. 

287. MAERTENS, JOSEPH 
Nouvelles fouilles dans la Flandre Orientale I Joseph Maertens de Noordhout 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 36-42. 

288. MAERTENS, JOSEPH 
Fouilles exécutées à l'Abbaye de Saint-Bavon à Gand I Joseph Maertens de 
Noordhout 
In: BMGOG 47,jrg. 1939, p. 3-36. 

289. MARIEN, MARCEL-E. 
Les braceiets à grandes oreillettes en Belgique à l'äge du bronze finall M.-E. 
Mariën. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 41-77. 

290. MARIEN, MARCEL-E. 
Coup d'oeil sur l'étude de l'äge dubronzeen Belgique I M.-E. Mariën. 
In: HMGOG 5, N.R.,jrg. 1951, p. 215-224. 

273 



291. MARTENS, FRIDA 
Politiek en Pers : de verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 I 
Frida Martens. 
In: HMGOG 20, N.R.,jrg. 1966, p. 81-165. 

292. MARTENS, MAXIMILlAAN P.J. 
Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent : deel I : gegevens op basis 
van kopieën I Max. P.J. Martens. 
In: HMGOG 39, N.R.,jrg. 1985, p. 85-121. 

293. MARTENS, MAXIMILlAAN P.J. 
Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent : deel 11 : gegevens op basis 
van documenten I Maximiliaan P.J. Martens. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 47-75. 

294. MATTHYS, RAY. 
Iconografie van Bisschop Triest I Ray. Matthys. 
In: BMGOG 46,jrg. 1938, p. 9-166; A-Z. 

295. MERTENS, JACQUES A. 
Biervliet, een laatmiddeleeuws centrum van zoutwinning (Ie helft XVe 
eeuw) I J.A. Mertens. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 105-117. 

296. MERTENS, JACQUES A. 
Enkele gegevens over dijkbreuken en dijkherstel in Hulsterambacht naar 
aanleiding van een rapport van 1582 I J.A. Mertens. 
In: HMGOG 18, N.R.,jrg. 1964, p. 31-37. 

297. MERTENS, JACQUES A. 
Het tarief van de "Overslach" te Wachtebeke (begin XVIe eeuw) I J.A. 
Mertens. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 75-79. 

298. MEULEMEESTER, MAURICE DE 
"Etude documentaire sur Ie monastère des Bénédictines de Hunneghem à 
Grammont : 1re partie I Maurice de Meulemeester. 
In: HMGOG 12, afl. 3,jrg. 1913, p. 177-243. 

299. MEULEMEESTER, MAURICE DE 
Etude documentaire sur Ie monastère des Bénédictines de Hunneghem à 
Grammont : 2e partie I Maurice de Meulemeester. 
In: HMGOG 12, afl. 4,jrg. 1913, p. 245-317. 

274 



300. MGR. 
Mgr. Van den Gheyn, vijftig jaar voorzitter van de Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 
In: HMGOG 6, N.R.,jrg. 1952, p. 3-15. 

301. MILIS, LUDO 
De abdij van Ename in de middeleeuwen : haar bezittingen in de periode 
1063-1250 I Ludo Milis. 
In: HMGOG 15, N.R.,jrg. 1961, p. 1-47. 

302. MILIS, LUDO 
Frans-Vlaanderen en de Gentse Liberalen van "Het Volksbelang" in de late 
negentiende eeuw : drie bijdragen I Ludo Milis. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg. 1974, p. 115-139. 

303. MILIS, LUDO 
De "onacht" in het nieuw(s) I Ludo Milis. 
In: HMGOG 33, N.R., jrg. 1979, p. 239-241. 

304. MILIS, LUDO 
Zie ook: Caenegem, R.C. Van 

305. MOENS, FRANS 
Zie : Win, Paul De 

306. MONBALLYU, JOS 
Het heksenproces tegen Arnouldyne van Reehem te Deinze in 1599 I J. 
Monballyu. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 129-147. 

307. MORLION, CARLA 
De vroegste geschiedenis van het Gentse St. Agneeteklooster (1434-1454): 
bijdrage tot de studie van de Moderne Devotie in onze gewesten I Carla 
Morlion. 
In: HMGOG 38, N.R., jrg. 1984, p. 17-33. 

308. NENQUIN, JACQUES A.E. 
Zoutontginning in de praehistorie I J.A.E. Nenquin. 
In: HMGOG 9, N.R.,jrg. 1955, p. 4-15. 

309. NENQUIN, JACQUES A.E. 
Een baardman uit de Noordzee IJ. Nenquin. 
In: HMGOG 12, N.R., jrg. 1958, p. 27-29. 

275 



310. NEVE, JOSEPH E. 
Gand sous Ie régime Anglo-Batave I Joseph E. Neve. 
In: BMGOG 38,jrg. 1930, p. 9-59. 

311. NEVE, JOSEPH E. 
Gand sous l'occupation de Louis XV (1745-1749) IJ. Nève de Mévergnies. 
In: BMGOG 41,jrg. 1933, p. 28-107. 

312. NICHOLAS, DA VlD M. 
The population of fourteenth-century Ghent I David M. Nicholas. 
In: HMGOG 24, N.R.,jrg. 1970, p. 97-111. 

313. NINANE, LUCIE 
L'Eglise Saint-Jacques à Gand I Lucie Ninane. 
In: BMGOG 36, afl. 2, jrg. 1928, p. 162-181. 

314. NOTERDAEME, J. 
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen IJ. Noterdaeme. 
In: HMGOG 7, N.R.,jrg. 1953, p. 55-63. 

315. NOTERDAEME, J. 
De graven van Vlaanderen en hun domein rond Brugge IJ. Noterdaeme. 
In: HMGOG 8, N.R.,jrg. 1954, p. 31-37. 

316. NOTERDAEME, J. 
Het Oosthof te SnellegemIJ. Noterdaeme. 
In: HMGOG 10, N.R.,jrg. 1956, p. 49-113. 

317. NOTERDAEME, J. 
De fiscus Snellegem en de vroegste kerstening in het westen van Brugge I J. 
Noterdaeme. 
In: HMGOG 11, N.R.,jrg. 1957, p. 49-129. 

318. NOTERDAEME, J. 
Bij het Maerlant-probleem IJ. Noterdaeme. 

-In: HMGOG 12, N.R., jrg. 1958, p. 47-59. 

319. NOWE, HENRI 
L'intervention du receveur de Flandre dans l'administration de la justice au 
XIVe siècle I Henri Nowé. 
In: BMGOG 32,jrg. 1924, p. 78-93. 

276 



320. NOWE, HENRI 
La commémoration du 500e anniversaire de l'achèvement du rétable de 
l'Agneau Mystique par les Frères Van Eyck (6 mai 1432) I Henri Nowé. 
In: BMGOG 40,jrg. 1932, p. 6-7. 

321. NOWE, HENRI 
Het streven van Gent naar de Zee (XIII-XIXe eeuw) I H. Nowé. 
In: HMGOG 6, N.R.,jrg. 1952, p. 21-41. 

322. NUYTTENS, MICHEL 
De Tempeliers in Vlaanderen I M. Nuyttens. 
In: HMGOG 28, N.R., jrg. 1974, p.47-57. 

323. OOST, ANGELINE VAN 
Sociale stratifikatie van de Gentse opstandelingen van 1379-1385 : een 
kritische benadering van konfiskatiedocumenten I Angeline Van Oost. 
In: HMGOG 29, N.R. jrg. 1975, p. 59-91. 

324. OSSIEUR, E.G.R. 
J .B. J acobs, chirurgijn, verloskundige en auteur (1734-1790) I E.G .R. 
Ossieur. 
In: HMGOG 26, N.R., jrg. 1972, p. 69-91. 

325. OTTE, ELS 
Analyse van de gerechtelijke procedure in de Kasseirij Oudburg in de XVIIIe 
eeuw I Els Otte. 
In: HMGOG 41, N.R.,jrg. 1987, p. 149-179. 

326. PAIRON, ERWIN 
De financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e-15e eeuwIErwin Pairon. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 61-79. 

327. PANNIER, NICOLE 
De datering van de Duinkerke III-B transgressie en het dijksysteem ten 
noorden van Brugge I Nicole Pannier. 
In: HMGOG 24, N.R.,jrg. 1970, p. 113-127. 

328. PAUWELS, H. 
De bouwmeester van de Corps de Garde op de Kouter te Gent I H. Pauwels. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 112-119. 

329. PEREMANS, P. 
Zie : Jacobs, M. 

277 



330. PIRENNE, HENRI 
Les sourees de l'histoire de Flandre au moyen-age I H. Pirenne. 
In: HMGOG 1,jrg. 1894-1895, p. 1-8. 

331. PIRENNE, HENRI 
La première tentative faite pour reconnaître Edouard III d'Angleterre comme 
roi de France (1328) I H. Pirenne. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 3-11. 

332. POPULER, MICHELE 
Le conflit de 1447 à 1453 entre Gand et Philippe Ie Bon : propagande et 
historiographie I Michèle Populer. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 99-123. 

333. POTTER, JOS. DE 
La Tapisserie d'Audenaerde au XVIIIe Siècle I Jos. De Potter. 
In: BMGOG 36, afl. 1,jrg. 1928, p. 60-73. 

334. PREVENIER, WALTER 
Representatief karakter van de Vlaamse Parlementen der XIVe eeuw I W. 
Prevenier. 
In: HMGOG 12, N.R.,jrg. 1958, p. 101-110. 

335. RAMMELAERE, CARLOS DE 
De bevolkingsevolutie in het Land van Schorisse ( 1569-1796) I C. De 
Rammelaere. 
In: HMGOG 13, N.R., jrg. 1959, p. 53-97. 

336. RAMMELAERE, CARLOS DE 
Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in het Oudenaardse 
gedurende de moderne periode I C. De Rammelaere. 
In: HMGOG 14, N.R.,jrg. 1960, p. 103-115. 

337. RAMMELAERE, CARLOS DE 
Bijdrage tot de landbouwgeschiedenis in Zuid-:-Oostvlaanderen (1570-1790) I 
-c. De Rammelaere. 
In: HMGOG 16, N.R.,jrg. 1962, p. 21-39. 

338. RAMMELAERE, CARLOS DE 
Een haardtelling te Oudenaarde in 1540 :een demografische bron? IC. De 
Rammelaere. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 81-83. 

278 



339. REININGHAUS, WILFRIED 
Kooplieden uit Iserlohn in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende 
eeuw I WiJfried Reininghaus. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 139-149. 

340. REMINI, ROBERT V. 
The treaty of Ghent: the American perspective I R.V. Remini. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 21-33. 

341. RENSON, G. 
De actie van Frederik Perrenot, Heer van Champagney, tegen Willem van 
Oranje in de Gevangenis te Gent I G. Renson. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 20-41. 

342. REU, MARTINEDE 
Willibrord in Nederland: een mythe? I MartineDe Reu. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 29-47. 

343. REYNEBEAU, MARC 
Literatuur, pers en politiek, een relatie (Gent 1848-1869) I Marc Reynebeau. 
In: HMGOG 36, N.R., jrg. 1982, p. 227-237. 

344. RIDDER, JULIAAN H.A. DE 
Een onbekend Sint-Pietersplein I Juliaan H.A. De Ridder. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 129-137. 

345. RIDDER, JULIAAN H.A. DE 
Pietervan Gent, alias Pedro de gante (1480?-1572) I Juliaan De Ridder. 
In: HMGOG 39, N.R.,jrg. 1985, p. 149-171. 

346. RIDDER, JULIAAN H.A. DE 
Wisselwerking Geschiedenis en Kunstgeschiedenis I Juliaan H.A. De Ridder. 
In: HMGOG 40, N.R.,jrg. 1986, p. 217-219. 

347. RIDDER-SYMOENS, HILDE DE 
Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in de zestiende eeuw I 
Hilde De Ridder-Symoens. 
In: HMGOG 32, N.R.,jrg. 1978, p. 101-131. 

348. RIDDER-SYMOENS, HILDE DE 
Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in de zestiende eeuw I 
Hilde De Ridder-Symoens. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 125-141. 

279 



349. RIDDER-SYMOENS, HILDE DE 
Enkele gegevens over Joos Balbiaens universitaire studies I Hilde De Ridder
Symoens. 
In : HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 97-99. 

350. RIJCK, L. DE 
Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst (1795-1875) I L. De 
Rijck. 
In: HMGOG 18, N.R., jrg. 1964, p. 39-57. 

351. ROEGIERS, JAN 
De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijke Seminarie te Gent 
(1569-1623) I Jan Roegiers. 
In: HMGOG 27, N.R.,jrg. 1973, p. 3-191. 

352. ROELANDT, DENISE 
De voedingsgewoonten in de Gentse Sint-Pieters en Sint-Baafsabdij tijdens 
de late middeleeuwen I Denise Roelandt 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 41-67. 

353. ROGGEN, DOMIEN 
Les Arcs de Triomphe de la Joyeuse entrée de 1635 et leur décoration I 
Domien Roggen. 
In: BMGOG 33, afl. l,jrg. 1925, p. 70-78. 

354. ROGGHE, PAUL 
Het Gentsche Stadsbestuur van 1302 tot 1345 : en één en ander betreffende 
het Gentsche Stadspatriciaat I P. Rogghé. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 135-163. 

355. ROGGHE, PAUL 
De Samenstelling der Gentse Schepenbanken in de 2e helft der 14e eeuw : en 
één en ander over de Gentse Poorterie I Paul Rogghé. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 22-31. 

·356: ROOSENS, HELI 
Inleiding tot een methodisch onderzoek der Merovingische begraafplaatsen I 
H. Roosens. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R.,jrg. 1948, p. 69-86. 

280 



357. RUILDIENST 
Ruildienst : verenigingen en tijdschriften waarmee de Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent een ruildienst onderhoudt. 
In: HMGOG 27, N.R.,jrg. 1973, p. 265-272. 

358. RYCKAERT, MARC 
Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1969-1973/ Marc Ryckaert. 
In: HMGOG 27, N.R., jrg. 1973, p. 253-263. 

359. SABBE, JACQUES 
De vijandelijkheden tussen de A vesnes en de Dampierres in Zeeland, 
Holland en Utrecht van 1303 tot 1305 : bijdrage tot de politieke geschiedenis 
van Vlaanderen, Henegouwen-Holland en Utrecht bij het begin van de 14e 
eeuw I Jacques Sabbe. 
In: HMGOG 5, N.R.,jrg. 1951, p. 225-304. 

360. SAGHER, E. DE 
Origine de la gilde des archers de Saint-Sébastien, à Ypres (1383-1398) IE. 
De Sagher. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 113-139. 

361. SCHAMPHELEIRE, HUGO DE, WITTE, ELS en BORNE, 
FERNAND 
Vrijmetselaars te Gent tijdens het Empire en de Hollandse periode (1804-
1824) I Hu go De Schampheleire, Els Witte en Femand Bomé. 
In: HMGOG 25, N.R., jrg. 1971, p. 73-209. 

362. SCHEERDER, JOZEF 
De handschriften van Gentse kronieken en memorieboeken bewaard in de 
Universiteitsbibliotheek teGentIJ. Scheerder. 
In: HMGOG 30, N.R., jrg. 1976, p. 15-59. 

363. SCHEERDER, JOZEF 
Schoolmeesters en schoolmeesteressen te Gent tijdens het wonderjaar (1566-
1567) IJ. Scheerder. 
In: HMGOG 35, N.R.,jrg. 1981, p. 115-127. 

364. SCHOFFER, IVO 
De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien I I. Schöffer. 
In: HMGOG 30, N.R.,jrg. 1976, p. 9-13. 

281 



365. SCHOORMAN, ROBERT 
Notice biographique concernant Jean de Kethulle (1361-1433) I Robert 
Schoorman. 
In: HMGOG 12, afl. 3,jrg. 1913, p. 107-174. 

366. SCHOORMAN, ROBERT 
Le Ryhove-steen au XVIe siècle et le Braem-steen au XVe siècle : étude 
archéologique et historique I Robert Schoorman. 
In: HMGOG 16, afl. 1,jrg. 1920, p. 1-55. 

367. SCHRYVER, ANTOINE DE 
In Memoriam Prof. Dr. JozefDuverger (1899-1979) I A. De Schryver. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 1-2. 

368. SIMON, FRANK 
De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-1896) I F. Simon. 
In: HMGOG 31, N.R.,jrg. 1977, p. 191-223. 

369. SMET, FREDERIC DE 
Rapport d'expertise relatif à la restauration du tableau de Van Dyck, en 
l'Eglise Saint-Michel à Gand I Frédéric De Smet. 
In: BMGOG 36, afl. 1, jrg. 1928, p. 23-58. 

370. SMET, JOSEPH DE 
Une controverse à propos d'Hubert Van Eyck I Joseph de Smet. 
In : BMGOG 40, jrg. 1932, p. 8-32. 

371. SMET, JOSEPH DE 
L'état actuel de la question Hubert van Eyck I Joseph de Smet. 
In: BMGOG 41,jrg. 1933, p. 11-26. 

372. SMET, JOS DE 
De eerste jaren van de Katholieke Burgersgilde te Brugge (1878-1889) I Jos 
de Smet. 
In: HMGOG 15, N.R.,jrg. 1961, p. 107-122. 

373. SMIDT, FIRMIN DE en WEERD, HUBERTVAN DE 
Verslag over de ontdekking van drie abtsgraven tijdens de opgravingen in de 
abdijkerk van de voormalige Sint-Baafsabdij te Gent I F. De Smidten H. Van 
De Weerd. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 86-96. 

282 



374. SOENS, E. 
De kerk van Ninove en haar mobilier I E. Soens. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 213-259. 

375. SOENS, E. 
De voormalige scholen te Geeraardsbergen I E. Soens. 
In: HMGOG 11, afl. 2,jrg. 1911, p. 35-83. 

376. STROOBANT, LOUIS 
Le Rasphuys de Gand : recherches sur la répression du vagabonde et sur Ie_ 
système pénitentiaire établi en Flandre au XVIIe et au XVIIIe siècle I Louis 
Stroobant. 
In: HMGOG 3,jrg. 1898, p. 191-239. 

377. SUETENS, ANNA MAGDALENA 
Lieven Bauwens : mythe en werkelijkheid I Anna Magdalena Suetens. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg. 1974, p. 77-113. 

378. TA VERNIER, R. 
De jongste geologische geschiedenis der Vlaamse Kustvlakte I R. Tavernier. 
In: HMGOG 3, afl. 2, N.R.,jrg. 1948, p. 107-114. 

379. TENTOONSTELLING 
De Tentoonstelling van godsdienstige kunstvoorwerpen der Kerken en 
Kloosters van Gent = L'exposition d'objets d'art provenant des Eglises et 
Couvents de Gand. 
In: BMGOG 45,jrg. 1937, p. 5-101. 

380. THOEN, HUGO 
Zie : Bourgeois, Jean 

Laet, Siegfried J. De 

381. TRACY, HENRI DE 
Un chef d'oeuvre de la Cathédrale de St.-Bavon à mieux apprécier I H. de 
Tracy. 
In: BMGOG 32, jrg. 1924, p. 44-63. 

382. VAN 
Van Eyck-dagen 1945: 30 december en 6 november te Gent. 
In : HMGOG 2, afl. 2, jrg. 1945, p. 3-36. 

283 



383. V ANDENBROEKE, CHRISTIAAN 
Graanbevoorrading en graanaanvoer te Gent en Brussel tijdens de eerste helft 
der 19e eeuw I Christ. Vandenbroeke. 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 93-115. 

384. V ANDENBROEKE, CHRISTIAAN 
Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen (17 e-18e eeuw) I C. 
Vandenbroeke. 
In: HMGOG 31, N.R.,jrg. 1977, p. 151-189. 

385. V ANDENBROEKE, CHRISTIAAN 
Sociale en konjuncturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 
14e-midden 19e eeuw) I Chr. Vandenbroeke. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 117-173. 

386. V ANDENBROEKE, CHRISTIAAN 
De medische consumptie sinds de 16e eeuw I Chr. Vandenbroeke. 
In: HMGOG 34, N.R.,jrg. 1980, p. 143-165. 

387. V ANDENBROEKE, CHRISTIAAN 
Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen (14e-20e 
eeuw) I Chris Vandenbroeke. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 103-137. 

388. V ANDERHEYDEN, MARK A. 
Reactions of the liberal and neutral press of Ghent to the events of March 
1886 I Mark A. V anderheyden. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 79-87. 

389. V ANDERHEYDEN, MARK A. 
The events of March and the "Vooruit" I Mark A. V anderheyden. 
In: HMGOG 23, N.R.,jrg. 1969, p. 89-108. 

390. V ANDERMAESEN, MAURICE 
Artaud Flote, abt van V ézelay en raadsheer van de graaf van Vlaanderen : 
triomf en val van een hoveling (1322-1332) I Maurice Vandermaesen. 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 103-127. 

391. V ANDERMAESEN, MAURICE 
Toverij en politiek rond de troon van Lorlewijk 11 van Nevers, graaf van 
Vlaanderen : een merkwaardige aanklacht (1327-1331) I Maurice 
Vandermaesen. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 87-97. 

284 



392. V ANLAERE, GUIDO 
De demografische Evolutie in Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Ertvelde, 
Oosteeklo en Watervliet gedurende de 17e en 18e Eeuwen I Guido Vanlaere. 
In: HMGOG 15, N.R.,jrg. 1961, p. 49-105. 

393. V ANNIEUWENHUYSE, JOHAN 
Zie : Herdt, René De 

394. V ARENBERGH, EMILE 
Contributions à l'histoire des voisinages à Gand IE. Varenbergh. 
In: HMGOG 3,jrg. 1898, p. 3-25. 

395. VEEGAETE, A. VAN DE 
Lieven van Pottelsberghe : een Gentse Maecenas uit het begin der XVIe 
eeuw I A. Van De Veegaete. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R.,jrg. 1948, p. 93-104. 

396. VEENENDAEL, A.J. 
De verandering van de magistraat te Gent in mei 1709 I A.J. Veenendael. 
In: HMGOG 21, N.R., jrg. 1967, p. 111-129. 

397. VEENENDAEL, A.J. 
Gedelegeerde rechters over de verrassing van Gent van 5 juli 1708 I A.J. 
Veenendael sr. 
In: HMGOG 32, N.R.,jrg. 1978, p. 133-165. 

398. VELDEMAN, MARIANNE 
François Laurent en het schoolsparen in het Belgisch Volksonderwijs in de 
tweede helft van de 19de eeuw I Marianne Veldeman. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 179-215. 

399. VERBRUGGEN, JAN F. 
De Gentse Minderbroeder der Annales Gandenses en de Krijgskunst in de 
periode 1302-13041 J.F. Verbruggen. 
In: HMGOG 4, afl. 1, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 3-19. 

400. VERCAUTEREN, ISABELLE 
Quelques Sculptures du XVIIe siècle à l'église Saint-Nicolas de Gand I 
Isabelle V ercauteren. 
In: BMGOG 36, afl. 1, jrg. 1928, p. 11-21. 

285 



401. VERHE-VERKEIN, HILDE 
De Nieuwe Nijverheden te Gent in de XVIIe en XVIIIe eeuw I H. Verhé
Verkein. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 205-222. 

402. VERHELST, JUUL 
De huwelijksregisters - oud regiem - als bron voor sociale geschiedenis : een 
ontgoocheling ? I J. Verhelst 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 85-109. 

403. VERHULST, ADRIAAN 
Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters en de Sint
Baafsabdijen te Gent I A. Verhuist. 
In: HMGOG 7, N.R.,jrg. 1953, p. 3-53. 

404. VERHULST, ADRIAAN 
De vroegste geschiedenis van het Sint-Maarteoskapittel en het ontstaan van 
de stad Ieper I A. Verhulst 
In: HMGOG 11, N.R.,jrg. 1957, p. 31-47. 

405. VERHULST, ADRIAAN 
Twee oorkonden van Filips van de Elzas voor het Leprozenhuis, bevattende 
nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Gent in de 12e eeuw I A. 
Verhulst 
In : HMGOG 13, N.R., jrg. 1959, p. 3-23. 

406. VERHULST, ADRIAAN 
De vroegste geschiedenis en het ontstaan van de stad Gent I A. Verhulst 
In: HMGOG 26, N.R., jrg. 1972, p. 5-39. 

407. VERHULST, ADRIAAN 
Zie ook : Ameryckx, J. 

Werveke, H. Van 

408. VERMEULEN, ANNE-MARIE 
Determinanten van het alfabetisatieproces te Gent in de 19de eeuw I A.-M. 
Vermeulen. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 125-139. 

286 



409. VERMEULEN, ANNE-MARIE 
De huwelijksacten van de burgerlijke stand als bron voor de sociaal
economische geschiedschrijving : beroepsoriëntatie en sociale homogamie in 
het 19de-eeuwse Gent I Anne-Marie Vermeulen. 
In: HMGOG 39, N.R., jrg. 1985, p. 203-221. 

410. VERMEULEN, JOSEE 
L'église Sainte-Croix de Wynckel-Sainte-Croix I Josee Vermeulen. 
In: BMGOG 42-43,jrg. 1934-1935, p. 24-34. 

411. VERMEULEN, URBAIN 
Katholieken en Liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten (1876) I 
Urbain Vermeulen. 
In: HMGOG 20, N.R.jrg. 1966, p. 167-185. 

412. VERMEULEN, URBAIN 
Paul Fredericq en de Gentse Pacificatiefeesten (1875-1876) I U. Vermeulen. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 251-259. 

413. VERSCHAFFEL, TOM 
Hernardus de Jonghe (1676-1749) en de opstand : de geschiedenis van de 
Ghendtsche Geschiedenissen I Tom VerschaffeL 
In: HMGOG 43, N.R.,jrg. 1989, p. 159-171. 

414. VERSTREPEN, HUGO 
Lokale socio-culturele determinanten van stedelijke seculiere en reguliere 
priesterroepingen : casus : Stad Gent 1801-1914 I H. Verstrepen. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 141-179. 

415. VERSYP, JACQUELINE 
Gentse Bestiaria uit de XVe eeuw I Jacqueline Versyp. 
In: HMGOG 4, afl. 2, N.R.,jrg. 1949-1950, p. 32-40. 

416. VINGT-CINQUIEME 
Le vingt-cinquième anniversaire de la présidence de M. Ie chanoine Vanden 
Gheyn. 
In: BMGOG 35, jrg. 1927, p. 16-23. 

417. VLAENDEREN, BEATRIJS VAN 
Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis : het voorbeeld van een 
anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482 : "Die 
wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen" I Beatrijs Van Vlaenderen. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 35-67. 

287 



418. VLIEGHE, P. 
Een Gentse Monnik I P. Vlieghe. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 175-177. 

419. VOET, LEON 
Over de Stichting en de vroegste Geschiedenis der Sint-Pieters- en Sint
Baafsabdijen te Gent I L. Voet. 
In: HMGOG 1, N.R.,jrg. 1944, p. 81-125. 

420. VOORDECKERS, EDMOND 
Een dubbelganger van de"Gazette van Gend" in 1795 IE. Voordeckers. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 231-239. 

421. VOORDECKERS-DECLERCQ, MYETTE H. 
Het ontstaan van deS. Veerlecultus te Gent I M.H. Voordeckers-Declercq. 
In: HMGOG 17, N.R.,jrg. 1963, p. 3-27. 

422. VOS, ACHIEL DE 
De strijd tegen de vrijbuiters binnen de kasseirij van de Oudburg (1584-1609) 
I Achiel De Vos. 
In: HMGOG 11, N.R.,jrg. 1957, p. 131-175. 

423. VOS, ACHIEL DE 
De middeleeuwse loop van de Durmeen haar bijrivier de PoekeI Achiel De 
Vos. 
In: HMGOG 12, N.R.,jrg. 1958, p. 31-45. 

424. VOS, ACHIEL DE 
Bloei en verval der plaatselijke Handweefnijverheid te Evergem (1794-1880) 
I A. De Vos. 
In: HMGOG 13, N.R.,jrg. 1959, p. 113-161. 

425. VOS, ACHIEL DE 
Dertigjaar bevolkingsevolutie te Evergem (1571-1601) I A. De Vos. 
In: HMGOG 14, N.R.,jrg. 1960, p. 117-129. 

426. VUYLSTEKE, JULlUS 
De goede Disendach: 13 januari 13491 J. Vuylsteke. 
In: HMGOG 1,jrg. 1894-1895, p. 9-47. 

288 



427. VUYLSTEKE, JULlUS 
Het Gravenkasteel : opzoeldngen ter beantwoording der vraag : van welke 
tijden dagteekenen de verschillende nog bestaande deelen van het 
Gravenkasteel? IJ. Vuylsteke. 
In: HMGOG 2,jrg. 1895-1896, p. 57-123. 

428. VUYLSTEKE, JULlUS 
Het opschrift van het Gravenkasteel IJ. Vuylsteke. 
In: HMGOG 4,jrg. 1901-1902, p. 1-53. 

429. WAELE,MARIADE 
Het verdrag van Gent in internationaal perspectief I Maria De Waele. 
In: HMGOG 44, N.R.,jrg. 1990, p. 13-19. 

430. W ALLE, ADELBERT VAN DE 
Historisch en archeologisch onderzoek van het portus Eename I A. Van De 
Walle. 
In: HMGOG 2, afl. 1, jrg. 1945, p. 37-51. 

431. W ALLE, ADELHERT VAN DE 
Zie ook : Dhondt, Jan 

432. WARMENBOL, EUGENE 
Hoe romeins zijn de oudere Antwerpse vondsten wel ? I Eugène Warmen bol. 
In: HMGOG 40, N.R., jrg. 1986, p. 7-39. 

433. WATERBOLK, E.H. 
Virgilius van Aytta, maecenas van St.-Baafs te Gent I E.H. Waterbolk. 
In: HMGOG 28, N.R.,jrg. 1974, p. 59-75. 

434. WEERD, HUBERT VAN DE 
Zie : Srnidt, Firmin De 

435. WERVEKE, ALFONSVAN 
Ontleding van den tekst van M. Van Vaemewijck betreffende het graf en de 
grafzerk van Hubrecht van Eyck I A. Van Werveke. 
In: HMGOG 2,jrg. 1895-1896, p. 1-7. 

436. WERVEKE, ALFONSVAN 
De Achter-Sikkel/ A. Van Werveke. 
In: HMGOG 3,jrg. 1898, p. 311-322. 

289 



437. WERVEKE, ALFONS VAN 
Le Nouveau Musée d'Archéologie à Gand I A. Van Werveke. 
In : BMGOG 33, afl. 1, jrg. 1925, p. 35-38. 

438. WERVEKE, HANS VAN 
De Gentse Vleeshouwers onder het Oud Regime : demografische studie over 
een gesloten en erfelijk ambachtsgild I H. Van Werveke. 
In: HMGOG 3, afl. 1, N.R.,jrg. 1948, p. 3-31. 

439. WERVEKE, HANS VAN 
In Memoriam Mgr. G. Van Den Gheyn I H. Van Werveke. 
In: HMGOG 9, N.R., jrg. 1955, p. 3. 

440. WERVEKE, HANS VAN 
De Gentse Sint-Niklaasparochie in 1681 : demografisch-historische studie I 
H. Van Werveke. 
In: HMGOG 9, N.R.,jrg. 1955, p. 17-47. 

441. WERVEKE, HANS VAN en VERHULST, ADRIAAN 
Castrum en Oudburg te Gent : bijdrage tot de oudste geschiedenis van de 
Vlaamse steden I H. Van Werveke en A. Verhulst 
In: HMGOG 14, N.R., jrg. 1960, p. 3-61. 

442. WERVEKE, HANS VAN 
In Memoriam Prof. Dr. J. Dhondt I H. Van Werveke. 
In: HMGOG 26, N.R.,jrg. 1972, p. 3. 

443. WERVEKE, HANS VAN 
Westeuropese muntstelsels in de tweede helft van de veertiende eeuw : 
aantekeningen bij R. Degryse, de Vlaamse Westvaart en de Engelse 
represailles omstreeks 1378 I H. Van Werveke. 
In: HMGOG 27, N.R.,jrg. 1973, p. 241-247. 

444. WESEMAEL, MAURICE VAN 
Tafel op de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent: deel I, 1944 tot deel XX, 1966 I M. Van Wesemael. 
In: HMGOG 22, N.R.,jrg. 1968, p. 251-276. 

445. WILLEMS, LEONARD 
Une satire de 1678 contre Ie Conseil de Flandre I Léonard Willems. 
In: HMGOG 5,jrg. 1902-1903, p. 99-111. 

290 



446. WILLEMS, LEONARD 
Les frontières de laFrance et de l'empire à Gand et dans le pays de Waes, du 
!Xe au Xlle siècle I Léonard Willems. 
In: HMGOG 8,jrg. 1907-1908, p. 289-323. 

447. WILLEMSEN, G. 
Contribution à l'histoire de !'industrie linière en Flandre au XVIIIe siècle I G. 
Willemsen. 
In: HMGOG 7,jrg. 1906-1907, p. 221-340. 

448. WIN, PAUL DE en MOENS, FRANS 
De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen : bijdrage 
tot de orale bekendmakingen in het verleden I Paul De Win en Frans Moens. 
In: HMGOG 42, N.R.,jrg. 1988, p. 5-67. 

449. WINNEPENNINCKX, JOSEPH 
Rond het graven van de Coupure te Gent I J. Winnepenninckx. 
In: HMGOG 10, N.R., jrg. 1956, p. 115-151. 

450. WINNEPENNINCKX, JOSEPH 
Jerusalem in Sint-Baafs te Gent: een bijdrage over het godsdienstig leven te 
Gent en het leven in de Sint-Baaisabdij IJ. Winnepenninckx. 
In: HMGOG 24, N.R.,jrg. 1970, p. 3-95. 

451. WINTER, JOHANNAMARIA VAN 
Een 16e-eeuws kookboek in Gent I Johanna Maria Van Winter. 
In: HMGOG 33, N.R.,jrg. 1979, p. 237-238. 

452. WINTER, KARINE DE 
Stand van het bronnenmateriaal inzake Gemeenteraads- Provincieraads-en 
Wetgevende verkiezingen voor de provincie Oost-Vlaanderen (ca 1830-
1970) I Karine De Winter. 
In: HMGOG 38, N.R.,jrg. 1984, p. 87-91. 

453. WITTE, ELS 
De revolutiedagen van 1830 in Aalst I Els Witte. 
In: HMGOG 21, N.R.,jrg. 1967, p. 221-249. 

454. WITTE, ELS 
Scheuring in het Brusselse Liberalisme : de krachtmeting van 9 maart 1847 
tussen doctrinairen en radicalen I Els Witte. 
In: HMGOG 22, N.R., jrg. 1968, p. 251-276. 

291 



455. WITTE, ELS 
Zie ook : Schampheleire, Hugo De 

456. WYFFELS, CARLOS 
Een nieuw boek, in het Engels, over Jacob van Artevelde IC. Wyffels. 
In: HMGOG 36, N.R.,jrg. 1982, p. 81-89. 

292 



3. TREFWOORDENINDEX 

Aalst : zie ook : België ; Revolutie ; Aalst 
Aalst, Land van : zie : Tewerkstelling ; vlasindustrie ; Land van Aalst 
Aalst ; industriële ontwikkeling : 350 
Aalst (arrondissement) ; politieke geschiedenis: 276 
Aardewerk: zie ook: Kruiken; Noordzee 
Aardewerk ; Antwerpen : 432 
Abdij (Ename); bezittingen: 301 
Abtsgraven ; Sint-Baafsabdij (Gent) : 373 
Achter-Sikkel (Gent) : 436 
Albert I (koning der Belgen) : 191 
Alfabetisatie ; Gent : 408 
Alstein, Pierre-lgnace-Lièvin van: 157 
Amandus (heilige) : 7 4 
Ammanschap : 102 
"Annales Gandenses" : 200 
Antwerpen ; Romeinse periode : 432 
Antwerpen ; sociale stratificatie : 254 
Antwerpen (streek) : zie : Tolvrijheid ; Antwerpen (streek) 
Arbeidersorganisaties : zie ook : Dokwerkersverenigingen ; Gent 
Arbeidersorganisaties ; Gent : 16 
Arbitrages ; internationaal : 36 
Archeologie : zie ook : 

Bandkeramische kultuur ; Wijkhuis (Kruishoutem) 
Bronstijd ; België 
Edelsmeedkunst ; België ; bronstijd 
Gallo-Romeinen; Antwerpen 
Gallo-Romeinen; Balgerhoek (Eeklo) 
Industriële archeologie 
Karolingen ; Zeizate 
Kruiken; Noordzee 
Miehelsberg-kultuur; Kerkakkers (Kruishoutem) 
Memvingen ; begraafplaatsen 
Memvingen ; Semmerzake 
Metaaltijd; West-Europa 
Prehistorie ; Eenbeekeinde (Destelbergen) 
Prehistorie ; Postel 
Romaanse periode; Sint-Baafsabdij (Gent) 
Romeinen; Sint-Baafsabij (Gent) 
Romeinen ; Vlaanderen 

293 



Silex voorwerpen 
Steentijd; Chi-Chen (Guatemala) 
Steentijd; Sint-Baafsabdij (Gent) 

Archeologie : 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 
Archeologisch museum; Gent: 437 
Archeologische voorwerpen ; schilderkunst : 24 7 
Archieven : zie ook : 

's Heiligs-Kerstkerk (Gent) ; archief 
Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen (begijnhof, Gent) ; archief 
Sint-Jacobskerk (Gent) ; archief 
Sint-Michielskerk (Gent) ; archief 
Sint-Niklaaskerk (Gent) ; archief 
Spinessen ; Gent ; archief 

"Amolf, graaf van Vlaanderen en zijn beide echtgenooten, Mathilda en 
Suzanna; Boudewijn, zijn zoon, diens vrouw en schoonzuster Gisella" : 121 
Artaud Flote : 390 
Artistiek patrimonium : 20 
Augustijnerklooster (Elsegem): 158 
A vesnes (geslacht) : 359 
Aytta, Virgilius van : 433 

Baardmannen; Noordzee: 309 
Bachte-Maria-Leeme : zie : Sint-Maria-Leeme (Deinze) 
Balbiaen, Joos : 48, 349 
Balgerhoek (Eeklo) ; Romeinse periode : 73 
Bandkeramische kultuur ; Wijkhuis (Kruishoutem) ; 45 
Bank van Vlaanderen ; geschiedenis : 268 
Bauwens, Lieven : 377 
Beeldenstorm ; Gent : . 168 
Beeldhouwwerken: zie: Sint-Niklaaskerk (Gent); beeldhouwwerken 
Begijnhoven : zie : Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen (begijnhof, Gent) ; archief 
Begraafplaatsen: zie ook: Hubert Van Eyck; begraafplaats 
Begraafplaatsen ; Merovingische periode : 356 
Belastingen ; Vlaanderen : 92 
Belastingsontvangers ; Vlaanderen : 319 
België : zie ook : Bronstijd ; België 
"België in de praehistorische tijd" : 256 
België, Revolutie ; Aalst : 453 
België; politieke geschiedenis: 51, 52, 137 
België; sociale geschiedenis : 388, 389 
Benedictijnerklooster (Geraardsbergen) : 298, 299 
Bergmans, Paul : 193 
Bestiaria; Gent: 415 
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Bibliografieën : zie : Gent ; bibliografie 
Biervliet; zoutwinning : 295 
Bijloke-abdij (Gent) ; geschiedenis : 246 
Bijlokemuseum : zie : Muntgewichtendozen ; Bijlokemuseum (Gent) 
Bilen, Franciscus (alias Kapneus) : 133 
Bisschoppelijk Seminarie (Gent) : 351 
Blijde Intrede : zie : Triomfbogen ; Blijde Intrede ; Gent 
Blommaert, Willem ; publikaties : 155 
Boogschuttersgilde (leper) : 360 
Boudewijn I (graaf van Vlaanderen): 314 
Braem-steen (Gent) : 366 
Braun, Emile: 188 
Broederschap van Sint-Georges: 57 
Broederschap van Sint-Miebiels: 53 
Broederschappen; Gent; heraldiek: 53 
Broederschappen ; Gent ; landjuweel : 57 
Broglie, Maurice de : 183 
Bronstijd : zie ook : Edelsmeedkunst ; België ; bronstijd 
Bronstijd ; België : 290 
Bronstijd; Sint-Kruis-Winkel: 287 
Brouwindustrie ; Gent : 75, 76 
Brugge : zie ook : Jacobijnen ; Brugge 

Katholieke burgersgilde (Brugge) 
Brugge ; politieke geschiedenis : 22 
Brugge; topografie: 139 
Brugge (streek): zie ook: Dijken; Brugge (streek) 

Brugge (streek) : 78 

Kerstening; Brugge (streek) 
Waterwegen; Brugge (streek) 

Brussel : zie ook : Graanhandel ; Brussel 
Liberalisme ; Brussel 

Brussel ; sociale stratificatie : 254 
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- & Oudheidkunde te Gent; 

inhoudstafels : 201 
Burgerwachten; Gent: 131 
Buurschappen ; Gent : 394 

Calvinisme; Gent: 168 
Calvinistische Republiek; Gent: 130, 131 
Cartografie : zie : Gent ; cartografie 
Castrum (Gent) : 441 
Ceramiek: zie: Nederzettingsceramiek; Semmerzake 
Chi-Chen (Guatemala); steentijd: 285 
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"Christus aan het kruis met Maria, Sint-Jan en Maria Magdalena" : 369 
Collatie : zie : Gentse Collatie 
Confiscatielijsten; Geraardsbergen : 107 
Coninck, de (hotel, Gent) : 156 
Corps de Garde (Gent): 328 
Coupure (Gent): 449 
Cryptes: zie: Muurschilderingen; Sint-Baafskathedraal (Gent); crypte 

"Dagboek der Gentsche Collatie": 163 
Dampierres (geslacht) : 359 
Deinze : zie : Heksenprocessen ; Deinze 

Sint-Maria-Leeme (Deinze) 
Demografie : zie ook : Eeklo (streek) ; demografie 

Evergem ; demografie 
Gent ; demografie 
Nevele (heerlijkheid) ; demografie 
Oudenaarde ; demografie 
Schorisse, Land van ; demografie 
Sint-Niklaasparochie (Gent); demografie 
Vleeshouwers ; Gent ; demografie 

Demografie ; methodologie : 338 
Destelbergen : zie : Eenbeekeinde (Destelbergen) 
Deusone : zie : Diesen 
Dhondt, Jan: 442 
Dialectologie : 248 
Diederik van den Elzas : 87 
Diesen ; toponymie : 207 
Dijck, Antoon van ; schilderijen : 369 
Dijken; Brugge (streek): 327 
Dijken ; Hulsterambacht : 296 
"Dits de Cronike ende Genealogie van de Prinsen ende Graven van den 

Foreeste van Buc, dat heet Vlaenderen": 163 
Dokwerkersverenigingen : zie ook : Arbeidersorganisaties ; Gent 
Dokwerkersverenigingen ; Gent : 72 
Dominikanerklooster (Gent): 269 

·Driezen: 38 
Duinkerke 111-B transgressie: 327 
Duitsland (keizerrijk); grenzen: 446 
Dunne: 423 
Duverger, Jozef: 367 

Edelsmeedkunst ; België ; bronstijd : 289 
Edward 111: 331 
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Eeklo : zie : Balgerhoek (Eeklo) 
Eeklo (streek); demografie: 392 
Eenbeekeinde (Destelbergen) ; prehistorische periode : 259 
Eginhard : 17 5 
Eine (Oudenaarde): zie: Renteboeken; Eine (Oudenaarde) 

Obituaria; Eine (Oudenaarde) 
Ekkergem: zie Sint-Martinuskerk (Ekkergem (Gent)) 
Elsegem : zie : Augustijnerklooster (Elsegem) 

Obituaria ; Elsegem 
Elsegem (abdij): zie: Oorkondenboeken; Elsegem (abdij) 
Ename : zie : Abdij (Ename) ; bezittingen 
Ename (portus); geschiedenis: 430 
Erfachtige lieden ; Gent : 267 
Etymologie : zie : Gent ; etymologie 
Evergem : zie ook : Handweefnijverheid ; Evergem 
Evergem ; demografie : 425 
Eyck (Van) : zie ook : Oorkondenboeken ; Van Eyck 
Eyck (Van, gebroeders); schilderijen: 77, 149, 170, 180, 181, 182, 184, 190, 

195,197,320,382 

Feodaliteit ; Vlaanderen : 29 
Feodaliteit ; Zeeland : 29 
Filips de Goede: 164, 167, 332 
Filips van den Elzas: 59, 88,405 
Financiën ; Vlaanderen : 92 
Fiscale octrooien ; Gent : 271, 272 
Fiscus :zie: Snellegem (fiscus) 
Folklore ; Gent : 57 
Polpertos (abt, Sint-Baafsabdij (Gent)) : 373 
Frankrijk; grenzen: 446 
Franse taal ; Gent : 110, 111 
Franse taal; Vlaanderen: 112, 113, 114, 303 
Fredericq,Paul:412 
Fresco's: zie: Muurschilderingen 
Fris, Victor : 185 

Galbert van Brugge : 204 
Galgen ; Vlaanderen : 278 
Gallo-Romeinen; Antwerpen: 432 
Gallo-Romeinen; Balgerhoek (Eeklo): 73 
Gallo-Romeinen ; Kerkakkers (Kruishoutem) : 178 
Gazette vanGend: 420 
"Genealogie der Gentse Burggraven": 155 
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Geneeskunde ; Oost-Vlaanderen : 172, 173 
Gent, Opstand: 109, 164, 240, 323 
Gent, Pacificatie van: 58, 364 
Gent, Vrede van: 61, 148, 162, 340, 429 
Gent; bibliografie: 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 

232,233,234,235,236,237,358 
Gent ; cartografie : 211 
Gent ; demografie : 117, 312 
Gent ; etymologie : 206 
Gent ; geschiedenis : 406 
Gent ; godsdienstgeschiedenis : 450 
Gent ; kunsthistoriografie : 249 
Gent; politieke geschiedenis: 17, 31, 50, 51, 52, 58, 59, 82, 109, 130, 131, 

135,136,164,166,167,171,291,302,310,311,332,343,354, 
355,364,396,397,426 

Gent ; sociaal-economische geschiedenis : 97 
Gent; sociale geschiedenis: 106, 275 
Gent ; sociale stratificatie : 254, 323 
Gentbrugge : zie : Scriptoria ; Gentbrugge 
Gentse Collatie : 17 
Gentse Opstand : zie : Gent, Opstand 
Oeraard de Duivel : 5 
Oeraard Duivelsteen (Gent): 21 
Geraardsbergen : zie ook : 

Benedictijnerklooster (Geraardsbergen) 
Confiscatielijsten; Geraardsbergen 
Getijdenboeken ; Geraardsbergen 
Onderwijs; Geraardsbergen 

Geraardsbergen ; geschiedenis : 169 
"Geschiedenis der Ghendtsche Geschiedenissen": 413 
Geschiedenis ; kunsthistorische invloeden : 346 
Getijdenboeken ; Geraardsbergen : 198 
Gheyn, Gabriël Van den : 300, 416, 439 
Gillemans, lgnace : 70 
Godsdienstige voorwerpen; tentoonstelling; Gent: 379 

-Goede Dinsdag: 426 
Goedendag: 151, 152 
Graanhandel; Gent: 383 
Graanhandel ; Brussel : 383 
Grafheuvels ; Postel : 257 
Grafvelden ; Balgerhoek (Eeklo) : 73 
Grafvelden ; Kerkakkers (Kruishoutem) : 178 
Grafvelden ; Semmerzake : 241 
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Graven ; Gent : 135 
Graven; Vlaanderen; grondbezit: 315 
Gravensteen (Gent) ; geschiedenis : 427 
Gravensteen (Gent); opschrift: 428 
Gréban de Saint-Germain, Claude: 160 
Grondbezit ; Gent (streek) : 153 
Grondbezit; Meigem: 116 
Grondbezit; Noordzee (streek): 28 
Grote Keure : 59 
Groot-Brittannië; internationale betrekkingen; Vlaanderen: 64 
Groot-Brittannië; politieke geschiedenis: 61, 148, 162, 340,429 
Guldensporenslag : 166 

Haardtellingen; Oudenaarde: 338 
Habsburgers ; regeringsvormen : 27 4 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent ; 

inhoudstafels : 201, 444 
Handelsprivileges ; Gent: 119 
Handschriften : zie : 

"Annales Gandenses" 
"Dagboek der Gentsche Collatie" 
"Dits de Cronike ende Genealogie van den Prinsen ende 
Graven van den Foreeste van Buc, dat heet Vlaenderen" 
"Heures de Petau" 
Kronieken ; Gent 
"Memorieboek der stad Gent" 
Memorieboeken ; Gent 
Rijksuniversiteit Gent ; handschriftenkabinet 
Sint-Baafskathedraal (Gent); handschriften 
"Trierer Handschriften" 
"Wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen, die" 

Handschriftenkabinetten: zie: Rijksuniversiteit Gent; handschriftenkabinet 
Handweefnijverheid ; Evergem : 424 
d'Hane-Steenhuyse (hotel, Gent) : 14 
d'Hane-Steenhuyse, Jean-Baptiste: 161 
Heerlijkheden : zie : Nevele (heerlijkheid) ; demografie 

Oudburg (kasselrij, Gent) 
Heilige Kruiskerk (Sint-Kruis-Winkel): 410 
's Heiligs-Kerstkerk (Gent); archief: 209 
Heirbanen ; Vlaanderen : 283 
Heksenprocessen ; Deinze : 306 
Helias d'Huddeghem, Emmanuel: 159 
Henegouwen ; politieke geschiedenis : 63 
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Heraldiek : zie : Broederschappen ; Gent ; heraldiek 
Herbergen; reglementeringen; Zuidelijke Nederlanden: 153 
"Heures de Petau": 24 
Heuvel, J. Van den : 187 
Historische romans : 250 
Hof van Ryhove (Gent) : 41 
Holland ; militaire geschiedenis : 359 
Hoornen voorwerpen : 281 
Hotels : zie : Coninck, de (hotel, Gent) 

d'Hane-Steenhuyse (hotel, Gent) 
Houtbouw; Oost-Vlaanderen: 19 
Hubert Van Eyck : zie ook : Oorkondenboeken ; Van Eyck 

Van Eyck (gebroeders); schilderijen 
Hubert Van Eyck : 370, 371 
Hubert Van Eyck ; begraafplaats : 435 
Huet : zie : Société Huet 
Huizinga, Johan: 280 
Hulsterambacht : zie : Dijken ; Hulsterambacht 
Huwelijksakten: 409 
Huwelijksregisters : 402 

Iconografie : zie : Triest, Antonius ; iconografie 
Ieper: zie ook: Boogschuttersgilde (leper) 

Sint-Maatlenskapittel (leper) ; geschiedenis 
Sint-Sebastiaansgilde (leper) 

Ieper ; geschiedenis : 404 
Uzer (overstromingsgebied) : 44, 101 
Uzertijd ; Wijkhuis (Kruishoutem) : 45 
Inbeslagnames : 263 
Industriële archeologie : 225 
Industriële ontwikkeling : zie : Aalst ; industriële ontwikkeling 
Intellectuelen : 219 
Internationale betrekkingen : zie : 

Groot-Brittannië ; internationale betrekkingen ; Vlaanderen 
Vlaanderen; internationale betrekkingen; Groot-Brittannië 

-Isabella van Oostenrijk; mausoleum: 147 
Iserlohn : zie : Kooplieden ; Iserlohn 

Jacob Donche: 4, 140 
Jacob Van Artevelde: 456 
J acob Van Maerlant : 318 
Jacobijnen; Brugge : 21 
Jacobs, J.B. : 324 
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Jan Van Dixmude; publikaties: 163 
Jan Van Eyck: zie: Hubert Van Eyck 

Hubert Van Eyck ; begraafplaats 
Van Eyck (gebroeders); schilderijen 

Jan zonder Land : 119 
Jansenisten; Madrid: 70 
Jean de Kethulle : 365 
Jonghe, Bemardus de; publikaties: 413 
Justiciarus: 102 

Kamers van Koophandel : zie ook : Rechtbanken van Koophandel ; België 
Kamers van Koophandel ; België : 244 
Kanalen : zie : Lieve (kanaal, Gent) 
Kapneus: zie: Bilen, Franciscus. 
Kanunniken : 219 
Karel de Stoute : 171 
Karolingen; Zeizate: 138 
Karthuizerklooster (Gent) : 69 
Karthuizerklooster (Rooigem (Gent)): 202 
Kasseirijen: zie: Oudburg (kasselrij) 
Katholieke burgersgilde (Brugge): 372 
Keramiek : zie ceramiek 
Kerk (Ninove): 374 
Kerkakkers (Kruishoutem) ; Romeinse periode : 178 
Kerken : zie : 's Heilig Kerstkerk (Gent) ; archief 

Heilige Kruiskerk (Sint-Kruis-Winkel) 
Kerk (Ninove) 
Romaanse kerk (Sint-Maria-Leerne (Deinze)) 
Sint-Baafskathedraal 
Sint-Jacobskerk (Gent) 
Sint-Jacobskerk (Gent) ; archief 
Sint-Martinuskerk (Ekkergem (Gent)) 
Sint-Miebielskerk (Gent) 
Sint-Miebielskerk (Gent); archief 
Sint-Miebielskerk (Gent); schilderijen 
Sint-Niklaaskerk (Gent); archief 
Sint-Niklaaskerk (Gent); beeldhouwwerken 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; kerk 

Kerkmeubelen: 374 
Kerkpuien ; Oost-Vlaanderen : 448 
Kerstening; Brugge (streek): 317 
Key, Guillaume; schilderijen: 27 
Keysere, Clara de : 214 
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Keysere, Robert de : 199, 214 
't Kindt, David : 328 
Klaviermuziek; Nederlanden: 43 
Kloosters : zie : Augustijnerklooster (Elsegem) 

Benedictijnerklooster (Geraardsbergen) 
Dominikanerklooster (Gent) 
Karthuizersklooster (Gent) 
Karthuizersklooster (Rooigem (Gent)) 
Koningsdal (klooster, Rooigem (Gent)) 
Sint-Agneeteklooster (Gent) 

Konfiskatiedokumenten ; Gent : 323 
Koningsdal (klooster, Rooigem (Gent)): 202 
Konventen: zie: Sint-Pietersabij (Gent); konvent 
Kookboeken : 451 
Kooplieden ; Iserlohn : 339 
Kooplieden; Zuidelijke Nederlanden: 339 
Koopvaardij : zie ook : 

Oostendse Compagnie 
Scheepvaart ; Gent 
Scheepvaart ; Vlaanderen 
Vlaamse Westvaart 

Koopvaardij ; Vlaanderen: 103, 118,443 
Korenbloem, de (rederijkerskamer, Ieper): 286 
Kortrijk, Slag bij: zie Guldensporenslag 
Kranten : zie : Gazette van Gend 

Vaderlander, den (krant, Gent) 
Volksbelang, het (krant, Gent) 
Vooruit, de (krant, Gent) 

Krijgskunst : 399 
Kronieken ; Gent : 163, 200, 362, 417 
Kruiken; Noordzee: 309 
Kruishoutem : zie : Kerkakkers (Kruishoutem) 

Wijkhuis (Kruishoutem) 
Kunst; Gent: 89,90 
Kunstenaarsverenigingen ; Gent : 213 
·Kunstgeschiedenis ; historische invloeden : 346 
Kunsthistoriografie : zie : Gent ; kunsthistoriografie 
Kusten; Vlaanderen: zie ook: Vuurbakens; kusten; Vlaanderen 
Kusten ; Vlaanderen : 8, 378 

Lam Gods : zie : "Verering van het Lam Gods" 
Landbouw ; Vlaanderen : 37, 38 
Landbouw; Zingem: 134 
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Landbouwers ; grondaankopen : 265 
Landbouwgeschiedenis ; Oost-Vlaanderen : 337 
Landjuwelen ; Gent : 57 
Landname ; Noordzee (streek) : 28 
Laurent, François : 398 
Leprozenhuis (Gent) : 405 
Letterkunde ; romangenres : 250 
Leugemeete (Gent) : zie : Muurschilderingen ; Leugemeete (Gent) 
Levensstandaard ; Vlaanderen : 384 
Liberalisme ; Brussel : 454 
Lieve (kanaal, Gent) : 35 
Lijkverbrandingen ; Gent : 284 
Linnenhandel ; Gent : 18 
Linnennijverheid; Vlaanderen : 210, 385,447 
Literatuur ; politieke invloeden ; Gent : 343 
Lorlewijk I van Nevers (graaf van Vlaanderen) : 391 
Lokeren (kanton) : zie : Rechtsmiddelen ; Lokeren (kanton) ; statistieken 
Lonen: 387 
Louis XV: 311 
Luchtverschijnselen ; Gent : 49 
Luik ; sociale stratificatie : 254 

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent ; ledenlijst : 270 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent ; ruildienst : 357 
Madrid : zie : Jansenisten ; Madrid 
Magistratuur ; Gent : 396 
Magna Sclusa : 101 
Magnus Praeco : 203 
"Margaretha van Parma": 27 
Maria Stuart: 141 
Mariën, Marcel E. ; publikaties : 256 
Mausolea: zie: Isabella van Oostenrijk; mausoleum 
Medische consumptie : 386 
Meerseniersambacht ; Gent : 216 
Meigem: zie: Uitbatingen; Meigem 

Grondbezit ; Meigem 
Meire, Gérard Van der; schilderijen: 381 
"Memorieboek der stad Gent": 163, 165, 362 
Mentaliteitsgeschiedenis ; methodologie : 417 
Memvingen ; begraafplaatsen : 356 
Memvingen; Semmerzake: 205, 241 
Metaaltijd; West-Europa: 255 
Meulemeester, Philip-François de: 245 
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Miehelsberg-kultuur ; Kerkakkers (Kruishoutem) : 178 
Middeleeuwen : 266 
Militaire geschiedenis : zie : 

Holland; militaire geschiedenis 
Utrecht; militaire geschiedenis 
Zeeland ; militaire geschiedenis 

Misdaadbestrijding; Oudburg (kasselrij, Gent): 422 
Moderne Devotie ; Vlaanderen : 307 
Moerbeke-Waas : zie : Ontkerkelijking ; Moerbeke-Waas 
Monumenten en Landschappen Commissie ; Gent : 65, 66, 67 
Moorden; politieke invloeden: 240 
Muntgewichtendozen; Bijlokemuseum (Gent): 239 
Muntkunde ; Vlaanderen : 107 
Muntkunde; Zeizate: 138 
Muntstelsels; West-Europa: 443 
Museum voor Schone Kunsten (Gent) : 156 
Muurschilderingen; Leugemeete (Gent): 152 
Muurschilderingen ; middeleeuwen ; Gent : 292, 293 
Muurschilderingen; Sint-Baafskathedraal (Gent); crypte: 196 

Nederlanden : zie ook : Klaviermuziek ; Nederlanden 
Nederlanden; politieke geschiedenis: 99, 27 
Nederzettingsceramiek; Semmerzake: 205 
Nevele (heerlijkheid); demografie: 115 
Nijverheden ; Gent : 401 
Ninove: zie: Kerk (Ninove) 
Noordzee ; opgravingen : 309 
Noordzee (streek): zie: Landname; Noordzee (streek) 

Grondbezit; Noordzee (streek) 
Noordzeehavens: zie: Vuurbakens; Noordzeehavens 
Nowé, Henri : 60 

Obituaria; Eine (Oudenaarde): 23 
Obituaria; Elsegem: 158 
Octrooien : zie : Fiscale octrooien ; Gent 
-Odwinus (abt, Sint-Baafsabdij (Gent)): 373 
Onderwijs ; België : 398 
Onderwijs; Gent: 347, 348, 363 
Onderwijs; Gent (streek): 9 
Onderwijs; Geraardsbergen: 375 
Onderwijs; Sint-Amandsberg: 368 
Ontkerkelijking ; Moerbeke-Waas : 11 
Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen (begijnhof, Gent); archief : 68 
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Oorkondenboeken; Elsegem (abdij): 85 
Oorkondenboeken; Van Eyck: 215 
Oost-Duinkerke; geschiedenis: 282 
Oost-Vlaanderen : zie : 

Geneeskunde ; Oost-Vlaanderen 
Houtbouw ; Oost-Vlaanderen 
Kerkpuien ; Oost-Vlaanderen 
Landbouwgeschiedenis ; Oost-Vlaanderen 
Orale bekendmakingen ; Oost-Vlaanderen 
Poeke (rivier, Oost-Vlaanderen) 
Protestimtisme ; Oost-Vlaanderen 
Roepstenen ; Oost-Vlaanderen 
Schelde (Oost-Vlaanderen) ; opgravingen 
Staatseigendommen ; verkoop ; Oost-Vlaanderen 
Tyfusepidemieën ; Oost-Vlaanderen 
Verkiezingen ; Oost-Vlaanderen 

Oostendse Compagnie : zie ook : Koopvaardij ; Vlaanderen 
Scheepvaart ; Gent 
Scheepvaart ; Vlaanderen 
Vlaamse Westvaart 

Oostendse Compagnie : 118 
Oosthof (Snellegem) : 316 
Orale bekendmakingen ; Oost-Vlaanderen : 448 
Othelboldus (abt, Sint-Baafsabdij (Gent)) : 373 
Otho, Jean: 211 
Ottogracht ; Gent : 7 
Oudburg (kasselrij, Gent): zie ook: 

Misdaadbestrijding; Oudburg (kasselrij, Gent) 
Rechtspraak; Oudburg (kasselrij, Gent) 

Oudburg (kasselrij, Gent): 441 
Oudenaarde: zie ook: Eine (Oudenaarde) 

Haardtellingen ; Oudenaarde 
Tapijtkunst ; Oudenaarde 

Oudenaarde ; demografie : 338 
Oudenaarde (streek) : zie : Protestantisme ; Oudenaarde (streek) 
Oudheid: 266 
Overslag (toltarief, Wachtebeke): 297 

Pachten ; Gent : 271, 272 
Pachten; Vlaanderen: 37 
Pacificatie van Gent : zie : Gent, Pacificatie Van 
Pacificatiefeesten ·;Gent: 411, 412 
Pamfletten ; Gent : 49 
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Parlementen ; Vlaanderen ; representativiteit : 334 
Patriciaat : zie : Stadspatriciaat ; Gent 
Perrenot, Frederik : 341 
Pers ; Gent : zie ook : Kranten 
Pers ; Gent : 176, 177, 388 
Pers; politieke invloeden; Gent: 291, 343 
Pieter IV Adomes : 40 
Pieter van Gent : 345 
Pirenne, Henri : 30, 192, 279 
Placita GeneraHa: 1 
Poeke (rivier, Oost-Vlaanderen) : 423 
Politieke moorden : 240 
Poorterie ; Gent : 355 
"Portret van een kind" : 26 
Postel ; prehistorische periode : 257 
Pottelsberghe, Lieven van : 347, 348, 395 
Praalgraven : zie : Triest, Antonius ; praalgraf 
Precepta : 59 
Prehistorie : zie ook : 

Bronstijd ; België 
Bronstijd ; Sint-Kruis-Winkel 
Edelsmeedkunst ; België ; bronstijd 
IJzertijd; Wijkhuis (Kruishoutem) 
Metaaltijd; West-Europa 
Steentijd ; Chi-Chen (Guatemala) 
Steentijd ; Sint-Baafsabdij (Gent) 

Prehistorie ; Eenbeekeinde (Destelbergen) 
Prehistorie ; Postel : 257 
Priesterroepingen ; Gent : 414 
Prijzen : 387 
Prostitutie ; Gent : 243 
Protestantisme; Gent: 363 
Protestantisme ; Oost-Vlaanderen : 10 
Protestantisme; Oudenaarde (streek): 336 
Pyn, Lievin : 212 

Quesnoy, Jeroom du: 54 

Raad Van Vlaanderen : 445 
Rasphuis (Gent) : 376 
Rechem, Amouldyne van : 306 
Recht, Jean : 70 
Rechtbanken van Koophandel : zie ook : Kamers van Koophandel ; België 



Rechtbanken van Koophandel ~ België : 244 
Rechtsmiddelen ; Lokeren (kanton) ; statistieken: 150 
Rechtspraak : zie ook : Strafrecht ; Vlaanderen 
Rechtspraak; internationaal: 36 
Rechtspraak; Nieuwpoort: 102 
Rechtspraak~ Oudburg (kasselrij, Gent): 325 
Rechtspraak~ Vlaanderen: 1, 203, 204, 253, 319, 397 
Rederijkerskamers ~ leper : 286 
Regeringsvormen : zie : Habsburgers ~ regeringsvormen 
Renteboeken ~ Eine (Oudenaarde): 23 
Renteboeken ~ Zevergem: 15 
Rentemarkt ~ Gent : 97 . 
Republicanisme : zie ook : Société Huet 
Republicanisme : 82 
Republicanisme ~ Gent : 136 
Rijksuniversiteit Gent ~ handschriftenkabinet : 2 
Robrecht van Aire : 32 
Roepstenen ; Oost-Vlaanderen : 448 
Romaanse kerk (Sint-Maria-Leeme (Deinze)) : 108 
Romaanse periode ~ Sint-Baafsabdij (Gent) : 373 
Romangenres : zie : Letterkunde ~ romangenres 
Romantiek (politieke stroming) : 176 
Romeinen; Sint-Baafsabdij (Gent): 287, 288 
Romeinen ~ Vlaanderen : 283 
Rooigem (Gent): zie: Karthuizerklooster (Rooigem (Gent)) 

Koningsdal (klooster, Rooigem (Gent)) 
Ruimtelijke ordening~ Gent: 156 
Ryhove-steen (Gent): 41, 366 

Sarton, Georges : 62 
Scheepvaart ; Gent : 449 
Scheepvaart ~ Vlaanderen : zie ook : 

Koopvaardij ; Vlaanderen 
Oostendse Compagnie 
Vlaamse Westvaart 

Scheepvaart~ Vlaanderen: 35, 86, 321 
Schelde (Oost-Vlaanderen); opgravingen: 281 
Schepenen~ Gent: 31, 355 
Schepenregisters ~ Gent : 96 
Schilderkunst : zie : 

Archeologische voorwerpen ~ schilderkunst 
Dijck, Antoon Van~ schilderijen 
Key, Guillaume ~ schilderijen 
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Meire, Gérard Van der ; schilderijen 
Muurschilderingen ; Leugemeete (Gent) 
Muurschilderingen; middeleeuwen (Gent) 
Muurschilderingen; Sint-Baafskathedraal (Gent) ; crypte 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; Mariakapel ; schilderijen 
Teerling, Levina ; schilderijen 
Van Eyck (gebroeders); schilderijen 

Schippersambacht ; Gent : 91 
Schoolsparen ; België : 398 
Schoorman, Robert : 194 
Schorisse, Land van ; demografie : 335 
Scriptoria; Gentbrugge: 218 
Seminaries : zie : Bisschoppelijk Seminarie (Gent) 
Semmerzake; Merovingische periode: 205,241 
Seranne, Jan : 13 2 
Silex voorwerpen : 281 
Sirnon sRijkensteen (Gent): 41 
Sint-Agneeteklooster (Gent) ; geschiedenis : 307 
Sint-Amandsberg: zie: Onderwijs; Sint-Amandsberg 
Sint-Baafsabdij (Gent) : zie ook: Abtsgraven; Sint-Baafsabdij (Gent) 

Voedingsgewoonten; Sint-Baafsabdij (Gent) 
Sint-Baafsabdij (Gent) ; financiën: 326 
Sint-Baafsabdij (Gent); geschiedenis: 403, 419 
Sint-Baafsabdij (Gent); religieus leven: 450 
Sint-Baafsabdij (Gent) ; Romaanse periode : 373 
Sint-Baafsabdij (Gent); Romeinse periode: 287, 288 
Sint-Baafsabdij (Gent) ; steentijd: 287, 288 
Sint-Baafskathedraal (Gent): zie ook: 

Muurschilderingen ; Sint-Baafskathedraal (Gent) ; crypte 
Te Deurns ; Sint-Baafskathedraal (Gent) 

Sint-Baafskathedraal (Gent) ; handschriften: 3 
Sint-Baafskathedraal (Gent) ; mecenaat: 433 
Sint-Baafskathedraal (Gent) ; praalgraf: 54 
Sint-Baafskathedraal (Gent) ; schilderijen : 381 
Sint-Georges: zie: Broederschap van Sint-Georges 
Sint-Jacobskerk (Gent): 313 
Sint-Jacobskerk (Gent) ; archief: 208 
Sint-Lucasgilde (Gent) : 89, 90 
Sint-Kruis-Winkel: zie ook: Heilige Kruiskerk (Sint-Kruis-Winkel) 
Sint-Kruis-Wfnkel; bronstijd: 287 
Sint-Maarteoskapittel (leper) ; geschiedenis : 404 
Sint-Maria-Leeme (Deinze) :zie: 

Romaanse kerk (Sint-Maria-Leeme (Deinze)) 
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Sint-Martinuskerk (Ekkergem (Gent)): 238 
Sint-Miebiels : zie: Broederschap van Sint-Miebiels 
Sint-Miebielskerk (Gent) : 142 
Sint-Miebielskerk (Gent); archief: 83 
Sint-Miebielskerk (Gent); schilderijen: 369 
Sint-Niklaaskerk (Gent) ; archief: 84 
Sint-Niklaaskerk (Gent); beeldhouwwerken: 400 
Sint-Niklaasparochie (Gent); demografie: 440 
Sint-Pietersabdij (Gent) : zie ook : 

Voedingsgewoonten; Sint-Pietersabdij (Gent) 
Sint-Pietersabdij (Gent) : 47, 120 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; domein: 217 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; geschiedenis: 403, 419 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; kerk: 143, 144, 145, 147 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; konvent: 146 
Sint-Pietersabdij (Gent) ; Mariakapel ; schilderijen: 121 
Sint-Pietersplein (Gent) : 344 
Sint-Sebastiaansgilde (leper) : 360 
Sint-Veerlecultus (Gent); geschiedenis: 421 
Sint-Veerlekapittel (Gent); geschiedenis : 100 
Slag der Gulden Sporen : zie : Guldensporenslag 
Snellegem : zie ook : Oosthof (Snellegem) 
Snellegem (fiscus) : 317 
Sociaal-economische geschiedenis; methodologie: 409 
Sociale geschiedenis ; methodologie : 402 
Sociale stratificatie : zie : 

Antwerpen ; sociale stratificatie 
Brussel ; sociale stratificatie 
Gent ; sociale stratificatie 
Luik ; sociale stratificatie 

Socialisme : zie : U topisch socialisme 
Société Huet : 82, 136 
Soevereine waarheden : 1 
Spinessen ; Gent ; archief : 55 
Staatseigendommen ; verkoop : 263 
Staatseigendommen ; verkoop ; België : 265 
Staatseigendommen ; verkoop ; Oost-Vlaanderen : 264 
Stadsbestuur ; Gent : 354 
Stadspatriciaat ; Gent : 354 
Stadsversterkingen; Gent: 131 
Staten van Vlaanderen: 92 
Steden; Vlaanderen; geschiedenis: 441 
Steentijd; Chi-Chen (Guatemala): 285 
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Steentijd ; Sint-Baafsabdij (Gent) : 287, 288 
Stenografie; geschiedenis : 174 
Straeten, Ferdinand Van der : 25 
Straeten, Livinius Van der: 418 
Strafrecht ; Vlaanderen : 376 

Tapijtkunst; Oudenaarde: 333 
Te Deurns; Sint-Baafskathedraal (Gent): 186 
Teerling, Levina; schilderijen: 26 
Tempeliers ; Vlaanderen : 322 
Ter Duinen (abdij) : 101 
Tewerkstelling ; Vlaanderen : 384 
Tewerkstelling; vlasindustrie; Land van Aalst: 262 
Tiende Penning : 92 
Toltarieven ; Wachtebeke : 297 
Tolvrijheid ; Antwerpen (streek) : 7 
Topografie : zie : Brugge ; topografie 
Toponymie : zie : Diesen ; toponymie 
Transgressies; Vlaanderen: 327 
"Trierer Handschriften" ; Gent : 251 
Triest, Antonius : 71 
Triest, Antonius ; iconografie : 294 
Triest, Antonius ; praalgraf : 54 
Triomfbogen; Blijde Intrede; Gent: 353 
"Triptiek van Sint-Bavo" : 381 
Tumuli; Chi-Chen (Guatemala): 285 
Tyfusepidemieën ; Oost-Vlaanderen : 173 

Uitbatingen; Gent (streek) : 154 
Uitbatingen ; Meigem : 116 
Utopisch socialisme : 176 
Utrecht ; militaire geschiedenis : 359 

Vaderlander, den (krant, Gent) : 50, 51, 52 
Vaemewijck, Marcus Van ; publikaties : 435 
Vakbonden : zie : Arbeidersorganisaties 
Veeteelt; Veume-Ambacht: 94 
Verenigde Staten ; politieke geschiedenis : 61, 148, 162, 340, 429 
"Verering van het Lam Gods": 77, 149, 170, 180, 181, 182, 184, 190, 195, 

197,320,382 
Verkiezingen ; Oost-Vlaanderen : 452 
Veume : zie : Wolnijverheid ; Veurne 
Veume-Ambacht: zie: Veeteelt; Veume-Ambacht 
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Vilain XIIII, J.J.P. : 273 
Vlaamse Westvaart : zie ook : Koopvaardij ; Vlaanderen 

Oostendse Compagnie 
Scheepvaart ; Gent 
Scheepvaart ; Vlaanderen 

Vlaamse Westvaart: 103,443 
Vlaanderen ; geschiedenis : 252 
Vlaanderen; geschiedenis; bronnen: 330 
Vlaanderen; internationale betrekkingen; Groot-Brittannië: 64 
Vlaanderen ; Romeinse periode : 283 
Vlasindustrie : zie ook : Tewerkstelling ; vlasindustrie ; Land van Aalst 
Vlasindustrie ; Gent : 81 
Vleeshouwers ; Gent ; demografie : 438 
Voedingsgewoonten; Sint-Baafsabdij (Gent): 352 
Voedingsgewoonten; Sint-Pietersabdij (Gent): 352 
Volksbelang, het (krant, Gent) : 302 
Vooruit, de (krant, Gent): 389 
Vorstelijk domein ; Gent : 40 
Vrede van Gent: zie: Gent, Vrede van 
Vrijmetselarij; Gent: 361 
Vuurbakens; kusten; Vlaanderen: 104 
Vuurbakens; Noordzeehavens: 104 
Vuursteen: zie: silex 

Wachtebeke : zie ook : Toltarieven ; Wachtebeke 
Wachtebeke: 33, 34 
Walewijn van Melle : 6 
W andt, Heinrich : 13 
Wapenkunde : zie : Heraldiek 
Wapens: 151, 152 
Waterdunen : 56 
Waterlopen : zie : Coupure (Gent) 

Durme 
Lieve (kanaal, Gent) 
Poeke (rivier, Gent) 

Waterwegen; Brugge (streek): 12 
Weefindustrie: zie ook: Wolnijverheid; Gent 
Weefindustrie ; Gent : 79 
Werveke, Alfo~s Van: 189 
Werveke, Hans Van: 258 
West-Europa: zie: Metaaltijd; West-Europa 

Muntstelsels; West-Europa 
Westvaart : zie : Vlaamse Westvaart 
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Wijkhuis (Kruishoutem) ; ijzertijd : 45 
Wilde, Bemard de: 328 
Willem I (prins van Oranje): 50, 99, 341 
Willibrord (heilige) : 342 
Wolnijverheid : zie ook : Weefindustrie ; Gent 
Wolnijverheid ; Gent : 80 
Wolnijverheid ; Veume : 95 
"Wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen, die" : 417 
Woningmarkt ; Gent : 96, 97 

Zedenromans : 250 
Zeeland : zie ook : Feodaliteit ; Zeeland 
Zeeland ; militaire geschiedenis : 359 
Zeeuws-Vlaanderen : 34 
Zeizate; Karolingische periode: 138 
Zevergem : zie : Renteboeken ; Zevergem 
Zickelen, van der : 15 
Zingem : zie ook : Landbouw ; Zingem 
Zingem ; sociale geschiedenis : 134 
Zoutwinning : zie ook : Biervliet ; zoutwinning 
Zoutwinning : 308 
Zuidelijke Nederlanden: zie: 
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Herbergen; reglementeringen; Zuidelijke Nederlanden 
Kooplieden; Zuidelijke Nederlanden 
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