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Voorwoord 

Deze tekst is het resultaat van een herwerking van de licentiaatverhandeling die ik in 

2005 maakte aan de Universiteit Gent. Hij zou niet tot stand gekomen zijn zonder de 

steun en aanwijzingen van Dr. Christophe Verbruggen en Dr. Arme-Laure Van Bruaene. 

Aan hen ben ik dan ook mijn oprechte dank verschuldigd. Mijn erkentelijkheid gaat 

daarnaast ook uit naar het Liberaal Archief, en in het bijzonder naar Luc Pareyn en Bart 

D'Hondt, voor het zoeken en ter beschikking stellen van geschikt fotomateriaal. Tot slot 

kan ik ook Frederick niet vergeten, die een grote hulp was bij enkele meer praktische 

aangelegenheden, maar die ik eigenlijk voor zoveel meer zou willen bedanken dan ik 

hier ooit op dit blad zou kunnen krijgen. 
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Inleiding 

Het verenigingsleven bevindt zich, zoals Marc Elchardus, Luc Huyse en Marc 

Hooghe aangeven, in een nogal paradoxale situatie binnen de hedendaagse 

samenleving. Enerzijds wordt het beschouwd als medicijn tegen de huidige 

maatschappelijke 'kwalen' omdat het zou bijdragen tot een herstel van onder andere 

'burgerschap' en 'sociale cohesie'.l De gaten in het sociale weefsel moeten met andere 

woorden worden gestopt door een actieve participatie in het middenveld (want zo 

noemt men 'het geheel van autonome en niet-marktgedomineerde organisaties die een 

bemiddelende functie uitoefenen in de communicatie tussen burgers en het politieke of 

economische systeem').2 Meer nog, het verenigingsleven wordt, zo stelt Hooghe, 

dikwijls gezien als een significante factor in het bewerkstelligen van een gezonde 

democratie. Deze optimistische opvatting over het verenigingsleven als 'leerschool van 

de democratie' gaat in feite terug op de ideeën van de Franse edelman Alexis de 

Tocqueville, politieke denker en historicus uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 

In De la démocratie en Amérique stelde hij onder meer dat het precies de 'massale 

vrijwillige inzet' van de Amerikanen in tal van organisaties was die aan de basis lag van 

hun democratie) 

Ondanks deze positieve beoordeling kampt het maatschappelijke middenveld 

volgens Elchardus, Huyse en Hooghetoch ook met een imagoprobleem: intermediaire 

structuren komen bij velen over als wat oubollig en duf. Dit heeft veel te maken met de 

negatieve connotaties van het begrip zuil sinds de felle kritiek op het 

verzuilingsverschijnsel, vermits in België zuilen, als specifieke conglomeraten van 

1 M. Elchardus, L. Huyse en M. Hooghe, 'Inleiding', in: Elchardus M., Huyse L. en Hooghe M. 
(red.), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van 
democratisch burgerschap, Brussel2000, pp. 9-10; M. Hooghe, M. Elchardus en W. Smits, 'Verguisd 
en overbevraagd: het middenveld', in: Elchardus M., Huyse L. en Hooghe M. (red.), Het 
maatschappelijk middenveld ... , p. 79. 
2 M. Elchardus, M. Hoogheen W. Smits, 'De vormen van middenveldparticipatie', in: Elchardus 
M., Huyse L. en Hooghe M. (red.), Het maatschappelijk middenveld ... , p. 18. 
3 M. Hooghe, 'Inleiding: Verenigingen, democratie en sociaal kapitaal', Tijdschrift voor Sociologie, 
20 (1999), pp. 233-234. 
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middenveldorganisaties, typevoorbeelden waren van de opbouw van een middenveld.4 

Dat de middenveldorganisaties voor velen een stuk van hun vroegere reputatie hebben 

verloren belet echter niet dat ze op een behoorlijke belangstelling kunnen blijven 

rekenen in de Vlaamse onderzoekswereld. Zeker enkele recentere studies van (politieke) 

sociologen naar de mate waarin het verenigingsleven bijdraagt tot de vorming van een 

democratische politieke cultuur zijn daarvan een belangrijke exponent.s 

Het verenigingsleven verdient echter zeker ook aandacht omwille van haar 

historisch belang voor de Belgische samenleving. Verenigingen hebben er immers een 

aanzienlijke maatschappelijke rol vervuld, met name in de sociale bewegingen.6 De 

periode van het interbellum, ingeluid door de invoering van het algemeen enkelvoudig 

stemrecht, kan worden beschouwd als een sleutelmoment in de uitbouw van het 

Belgische verenigingsleven. In de jaren tussen beide Wereldoorlogen schakelde de 

verzuiling immers in een hogere versnelling. Tal van nieuwe vrouwenorganisaties, 

jeugdbewegingen, sportverenigingen enzovoort werden opgericht als antwoord van de 

zuilen op de nieuwe ontspanningsbehoeften ontstaan door een democratisering van de 

vrije tijd.7 Gewoonlijk worden het katholieke en socialistische kamp als 

schoolvoorbeelden van dit proces aangehaald. Over de identiteit van het liberale 

verenigingsleven in deze periode is in feite heel wat minder inkt gevloeid. Nochtans was 

de liberale populatie in België de eerste om zich te gaan organiseren, met de oprichting 

van de liberale partij in 1846 als bekend uitgangspunt. 

Deze studie handelt over liberale intermediaire structuren tijdens het interbellum 

en beoogt dan ook bovengenoemde lacune mee te helpen invullen. Er wordt evenwel 

gekozen voor een lokale focus, en Gent vormt daarbij een uitgelezen casus. De 

fundamentele Belgische kwesties, zoals het taalvraagstuk (denk maar aan de perikelen 

rond de vernederlandsing van de universiteit) en de sociale problematiek, waren er 

4 M. Hooghe, M. Eichardus en W. Smits, 'Verguisd en overbevraagd: het middenveld', in: 
Bichardus M., Huyse L. en Hooghe M. (red.), Het maatschappelijk middenveld .. . , pp. 79-80; L. 
Huyse, 'Over burgerschap, inburgering en de rol van het middenveld', in: Bichardus M., Huyse 
L. en Hooghe M. (red.), Het maatschappelijk middenveld ... , p . 144. 
5 Zie bijvoorbeeld M. Hooghe, 'Inleiding: Verenigingen, democratie .. . ' 
6 Zie voor dit punt ook M. Eichardus, L. Huyse en M. Hooghe, 'Inleiding', in: Bichardus M., 
Huyse L. en Hooghe M. (red.), Het maatschappelijk middenveld ... , p. 9. 
7 M. Reynebeau, 'Mensen zonder eigenschappen', in: Gobyn R. en Spriet W. (red.), De jaren '30 in 
België: de massa in verleiding, Brussel1994, p . 71. 
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immers sterk aanwezig. Het is dan ook geen onbelangrijke zaak te weten welke houding 

het liberaal geïnspireerde bevolkingsdeel hiertegenover innam en hoe dit alles zich in 

het verenigingsleven weerspiegelde. In het verleden werden reeds verschillende 

verhandelingen geschreven waarin enkele belangrijke liberale organisaties uit het 

Gentse en hun respectievelijke positionering ten aanzien van de klassieke breuklijnen 

aan bod komen.s Deze studie wil echter een groter verenigingslandschap in zijn geheel 

behandelen, zonder te verworden tot een opeenstapeling van afzonderlijke 

verenigingsgeschiedenissen. Meer bepaald wordt hier getracht een antwoord te vinden 

op de vraag of er, wat het interbellum betreft, kan gesproken worden van een lokale 

liberale zuil in Gent. 

Deze vraagstelling weerspiegelt in feite het gebrek aan een strikte consensus 

binnen de politicologische, sociologische en historische literatuur over het al dan niet 

bestaan van een echte liberale zuil. In deze studie wordt alvast niet voorondersteld dat 

uit de 'levensbeschouwelijke apartheid' die aan de oorsprong lag van de in feite 

katholieke zuilvorming in België eveneens een liberale zuil zou zijn voortgekomen, en a 

fortiori dat er dus ook sprake kan zijn van een liberale zuil in het Gentse tijdens het 

interbellum.9 Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is er een schaarste aan 

historische studies rond dit thema die op een solide empirische basis berusten. Staf 

Hellemans geeft aan dat er in feite vrij weinig systematisch onderzoek is verricht naar 

'niet-confessionele organisatienetwerken vanuit het verzuilingsperspectief'.10 Els Witte 

heeft weliswaar beargumenteerd dat zich langs vrijzinnige zijde geen verzuilingsproces 

heeft voltrokken analoog aan de katholieke zuilvorming, zodat er moeilijk sprake kan 

zijn van één vrijzinnig complex dat een tegenhanger vormde van de katholieke zuil.11 

Maar in het belangrijke overzichtswerk van het Belgische liberalisme is eigenlijk geen 

enkele bijdrage opgenomen die echt vanuit de verzuilingsproblematiek is geconcipieerd 

s Zie bijvoorbeeld D. Verkinderen, Het Van Crombrugghe's Genootschap van 1857 tot 1875, Gent 
1988; D. De Vylder, De Laurentkringen (1868-1945), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 
1998. 
9 E. Witte, J. Craeybeckx en A. Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, 
Antwerpen 1997, p. 133. 
10 S. Hellernans, Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800, 
Leuven 1990, p. 11. 
n E. Witte, 'De specificiteit van het 'verzuilingsproces' langs vrijzinnige zijde. De inbreng van de 
historische dimensie', BTNG, 13 (1982), pp. 29, 32. 
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en dus het bestaan van een liberale zuil expliciet bevestigt of ontkracht.12 Ten tweede is 

er de vaststelling van Veerle Van De Velde dat het verzuilingsverschijnsel vooral op 

nationale schaal is bestudeerd. Dat de zuilen die op nationaal niveau bestaan per 

definitie worden gereproduceerd op lokaal niveau kan niet a priori worden 

aangenomen.t3 Ten derde vormt het voorkomen van een groep organisaties die behoren 

tot eenzelfde ideologische familie op zich nog geen bewijs voor het bestaan van een zuil. 

Het ontstaan van allerlei liberale organisaties in de negentiende eeuw kan alleszins niet 

worden ontkend. In België is de liberale burgerij nota bene de eerste om zich te gaan 

organiseren. Men zou zelfs kunnen gewagen van de groei van een netwerk van 

organisaties die gekoppeld zijn aan een bepaalde ideologie. Er is echter geen reden om 

aan te nemen dat elk ideologisch getint organisatienetwerk per definitie een zuil is. 

Dit laatste punt hangt in feite samen met de vraag welk zuilconcept men hanteert 

en dus wat men onder een zuil verstaat. Een cruciale vaststelling is nu dat het zuilbegrip 

in belangrijke mate is geëvolueerd sinds het zuilfenomeen in België tot onderzoeksobject 

werd genomen in navolging van de Nederlandse verzuilingsstudies sinds de jaren 

1950.14 Men kan in het zuilonderzoek grosso modo twee grote invalshoeken 

onderscheiden, namelijk een politicologisch en een sociologisch perspectief.ls 

Politicologen hebben het verzuilingsverschijnsel voornamelijk benaderd vanuit het 

breuklijnen- en consociational democracy-model.16 Typerend voor deze benadering is het 

werk van Luc Huyse waarin hij verklaringen zoekt voor de stabiliteit die het Belgische 

12 A. Verhulst en H. Hasquin (red.), Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel 
1989. Dit werk bevat weliswaar een hoofdstuk waarin enkele niet-partijpolitieke organisaties 
worden besproken, maar of hun aanwezigheid het bewijs vormt voor het bestaan van een echte 
liberale zuil is een vraag die onbeantwoord blijft. Zie: E. Langendries, 'De niet-partijpolitieke 
organisaties: een liberale zuil?', in Verhulst A. en Hasquin H. (red.), Het liberalisme in België ... , pp. 
91-100. 
13 V. Van De Velde, 'De netwerkanalytische benadering van lokale zuilstructuren: een 
toepassing', in: Billiet J. (red.), Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over 
zuilvorming, Leuven 1988, p. 203. 
14 P. Van Aelst en S. Walgrave, 'Voorbij de verzuiling? Kontich twaalf jaar later: een replica
onderzoek naar organisatienetwerken en politieke partijen', Tijdschrift voor Sociologie, 19 (1998), p . 
55. 
15 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-Democratic Belgium: The views of Luc Huyse', 
Acta Politica, 19 (1984), p . 57; J. Billiet, 'On Belgian pillarization: changing perspectives', Acta 
Politica, 19 (1984), p. 117. 
16 E. Witte, Over bruggen en muren. Hedendaagse politieke geschiedenis en politieke wetenschappen in 
België (1945-2000), Leuven 2000, p. 103. 
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politieke systeem kenmerkt ondanks de aanwezigheid van fundamentele 

maatschappelijke breuklijnen)? In de politicologische traditie wordt verzuiling enerzijds 

beschouwd als een manier waarop de cleavages zijn geïnstitutionaliseerd, maar 

anderzijds juist ook als een element van conflictbeheersing. De verzuiling belet immers 

helemaal niet dat de breuklijnen elkaar eigenlijk doorkruisen (denk bijvoorbeeld aan een 

katholieke Vlaamse arbeidersvereniging), zodat een 'permanente mobilisatie' langs één 

enkele breuklijn wordt vermeden.lB Vanuit sociologische hoek wordt de nadruk dan 

weer vooral gelegd op verzuiling als een cultureel of structureel verschijnset als een 

'structuur van parallelle, ten aanzien van elkaar afgescheiden en gepolariseerde 

organisatorische complexen, elk op een specifieke filosofische of ideologische grondslag 

( . .. )' .19 Sociologen hebben aanvankelijk vooral belangstelling getoond voor het culturele 

aspect van de verzuiling, waarbij zuilen worden gezien in termen van entiteiten die een 

gesegregeerde subcultuur uitdragen. 2o Ideologieën, op te vatten als 

levensbeschouwingen ot zoals later ook gesteld werd, als politieke ideologieën, vormen 

daarbij de basis van het zuilconcept.21 Een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van 

het sociologische perspectief op het verzuilingsverschijnsel kwam uit de hoek van de 

godsdienstsociologie aan de KUL, en vooral uit het werk van Karel Dobbelaere en Jaak 

Billiet.22 

In feite is het zuilconcept dat ideologie als basis vooropstelt zowel door 

sociologen als politicologen gehanteerd. Het kwam echter onder druk te staan in de 

laatste decennia van de twintigste eeuw, toen de door Luc Huyse beschreven 

afbrokkeling van de 'levensbeschouwelijke diversiteit' twijfels deed rijzen over de rol 

van louter culturele factoren in het functioneren van de verzuiling.23 Bovendien was er 

17 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-Democratic Belgium ... ', p. 58. 
18 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-democratic Belgium ... ', p. 59; J. Billiet, 'On 
Belgian pillarization ... ', pp. 124-125. 
19 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-democratic Belgium ... ', p. 67; J. Billiet, 'On 
Belgian pillarization ... ', p. 118. 
20 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-democratic Belgium ... ', p. 67; J. Billiet, 'De 
katholieke zuil in Vlaanderen. Ontwikkelingen in het godsdienstsociologisch denken en 
onderzoek', in: Billiet J. (red.), Tussen bescherming en verovering ... , p. 26. 
21 G. Dierickx, 'De verzuiling van belangengroepen. Over de kunst van beschrijving en 
verklaring', in: Billiet J. (red.), Tussen bescherming en verovering ... , p. 44. 
22 J. Billiet, 'De katholieke zuil in Vlaanderen .. . ', p. 25. 
23 J. Billiet, 'De katholieke zuil in Vlaanderen ... ', p. 27; M. Hooghe, 'De persistentie van verzuiling 
op microniveau in Vlaanderen. Een analyse van surveysdata over lidmaatschap, zuilintegratie, 
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de kritiek dat veel van de politicologische en sociologische verzuilingsstudies met hun 

moeilijk te operationaliseren concepten een degelijke empirische grondslag misten.24 In 

deze omstandigheden zijn verschillende auteurs dan ook geëvolueerd naar een meer 

structureel verzuilingsbegrip en heeft het sociaal-structurele perspectief aan invloed 

gewonnen. Staf Hellemans kan worden beschouwd als een vertegenwoordiger van het 

structurele zuilconcept, omdat hij zuilen omschrijft als een bijzonder type van 

organisatienetwerken binnen grotere sociale bewegingen die de eigenlijke dragers van 

een herkenbare (sub)cultuur zijn.25 Maar ook Huyse heeft gesteld dat de ideologische 

basis van de zuilen naar de achtergrond moet geschoven worden, omdat de kern van de 

verzuiling uiteindelijk te herleiden is tot de vorming van hechte organisatienetwerken.26 

Billiet bevestigde dat het fenomeen van de verzuiling te eenzijdig cultureel was 

verklaard, en pleitte eveneens voor een benadering die meer oog had voor de invloed 

van structurele elementen op de interne samenhang van een zuil.27 Kortom, het 

zuilonderzoek sloeg een richting in die de klemtoon legde op het organisatorische aspect 

van zuilen en dus op het 'mesoniveau' van verzuiling, waar de belangstelling vooral 

uitgaat naar de structuur van verzuilde organisatienetwerken.2B 

Ook in deze studie wordt ervoor gekozen om het zuilfenomeen vanuit een meer 

structurele invalshoek te benaderen. Om concreet na te gaan in hoeverre er een lokale 

liberale zuil bestond in Gent tijdens het interbellum moet het begrip zuil echter eerst 

geoperationaliseerd worden. Er moet met andere woorden verduidelijkt worden aan 

welke structureel-organisatorische karakteristieken een organisatienetwerk moet 

voldoen om als een zuil bestempeld te kunnen worden. Veerle Van De Veldes 

belangrijke werk over lokale zuilvorming vormt hierbij een cruciale inspiratiebron.29 In 

stemgedrag en maatschappelijke houdingen', Res Publica, 41 (1999), p. 392.; L. Huyse, De 
verzuiling voorbij, Leuven 1987. 
24 B. Pijnenburg, 'Pillarized and Consociational-democratic Belgium ... ', pp. 63, 70. 
25 S. Hellemans, Strijd om de moderniteit ... , pp. 13, 30. 
26 L. Huyse, 'Pillarization reconsidered', Acta Politica, 19 (1984), p. 146. 
27 J. Billiet, 'De katholieke zuil in Vlaanderen ... ', pp. 26-27. 
28 P. Van Aelst en S. Walgrave, 'Voorbij de verzuiling? ... ', pp. 55-56. Volgens Van Aelst en 
Walgrave leidde deze verschuiving in het zuilonderzoek echter niet echt tot een empirische 
onderzoeksagenda. 
29 V. Van De Velde, Zuilstructurele determinanten van de politieke besluitvorming in een lokale 
samenleving. Een case-study in Kontich, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1985; V. Van 
De Velde, 'De netwerkanalytische benadering ... ', pp. 203-228. 
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navolging daarvan wordt een zuil hier in eerste instantie opgevat als een op structureel 

niveau intern geïntegreerd en extern gesegregeerd organisatienetwerk De elementen 

van inwendige samenhang en afscherming van de buitenwereld sluiten weliswaar aan 

bij de benadering van zuilen als dragers van afzonderlijke subculturen, maar kunnen 

zeker ook als belangrijke structurele kenmerken worden weerhouden. Ze kunnen 

opgespoord worden door de aan- of afwezigheid van formele bindingmechanismen na 

te gaan tussen enerzijds de veronderstelde zuilorganisaties onderling (samenhang) en 

tussen anderzijds de manifeste zuil- en andere organisaties (segregatie).30 

Hoewel interne integratie en externe segregatie hier als de fundamentele 

structurele kenmerken van een zuil worden beschouwd, kunnen in feite ook nog andere 

criteria weerhouden worden. Zo kan men nagaan of een organisatienetwerk voldoende 

functioneel gedifferentieerd is via het indelen van organisaties volgens de 

maatschappelijke sector waarin ze actief zijn.31 Bepaalde zuilomschrijvingen 

beklemtonen immers de enorme reikwijdte van de omkadering die de zuil zijn leden 

aanbiedt (deze begeleidt zijn leden als het ware 'van de wieg tot het graf'), zodat een 

verzuild organisatienetwerk idealiter een grote functionele verscheidenheid vertoont.32 

Daarnaast kan het concept 'zuil' nog verder gepreciseerd worden aan de hand van een 

drietal criteria die gebaseerd zijn op het zuilbegrip van Hellemans. Een eerste criterium 

dat hij vooropstelt is het voorkomen van een politieke partij in het verzuilde 

organisatienetwerk Naast een sterkere klemtoon op het organisatorische aspect 

evolueerde het zuilbegrip immers ook steeds meer in de richting van een politiek 

concept, waarbij de aanwezigheid van een netwerkpartij een noodzakelijk element werd 

in de omschrijving van een zuil.J3 Als tweede criterium vermeldt Hellemans het bestaan 

van een 'gecoördineerde werkverdeling' binnen de zuil: de centrale organisaties in het 

zuilnetwerk zijn elk verantwoordelijk voor een domein dat ze liefst zoveel mogelijk 

monopoliseren. Deze organisaties moeten ten derde over een zekere autonomie 

30 V. Van De Velde, Zuilstructurele determinanten ... . 
31 V. Van De Velde, Zuilstructurele determinanten ... . 
32 S. Hellemans, Strijd om de moderniteit ... , p. 23. 
33 P. Van Aelst en S. Walgrave, 'Voorbij de verzuiling? ... ', p. 55. 

10 



beschikken en zijn dus niet zomaar afdelingen van een moederorganisatie. Een 

partijgecentreerd netwerk is met andere woorden nog geen zuil.34 

Eens duidelijk is wat de voornaamste structurele kenmerken van een zuil zijn, 

kan getoetst worden in hoeverre een concreet organisatienetwerk aan dat profiel 

beantwoordt. De sociale netwerkanalyse vormt daarbij een uitgelezen instrument. Billiet 

bijvoorbeeld erkende deze alvast als onontbeerlijk voor het verzuilingsonderzoek.35 De 

sociale netwerkanalyse kan men immers omschrijven als een strategie voor het 

onderzoeken van sociale structuur, waarbij sociale structuur wordt opgevat als 

bestaande uit 'patronen van specificeerbare relaties die sociale eenheden (zowel 

individuele actoren als collectieven zoals organisaties of natiestaten) met elkaar 

verbinden' .36 Het zijn dus deze relatiepatronen, in plaats van de individuele attributen 

van betrokken actoren, die de structuur van een sociaal systeem vormgeven en die 

bepalend zijn voor gedrag.37 Meer concreet draait het nu in de netwerkanalyse om het 

visualiseren en analyseren van de relaties tussen mensen of groepen van mensen. 

Netwerken van sociale relaties kunnen in feite van uiteenlopende aard zijn maar 

fungeren steeds als kanalen voor de transfer van materiële of immateriële 'goederen' .38 

Netwerkanalisten trachten onder meer de aard en de determinanten van de 

netwerkstructuur te achterhalen. Daarnaast proberen ze ook het gedrag van individuele 

actoren te verklaren vanuit de kenmerken van die netwerkstructuur enerzijds en vanuit 

de posities die de actoren in het netwerk innemen anderzijds. Het bestuderen van 

sociale netwerken leert dus veel over de handelingscontext en -mogelijkheden van de 

betrokken actoren.39 

Het netwerk dat in deze studie wordt geanalyseerd is een organisatienetwerk dat 

via bestuurders tot stand komt. Het betekent dat de actoren in dit geval organisaties zijn 

34 S .. Hellemans, Strijd om de moderniteit . .. , p. 24-25. 
35 J. Billiet, 'De katholieke zuil in Vlaanderen ... ', p. 36. 
36 P. V. Mars den, 'Network data and measurement', Annual Review of Sociology, 16 (1990), pp. 435-
436. 
37 C. Wetherell, 'Network analysis comes of age', Joumal of Interdisciplinary History, 19 (1989), p. 
646. 
38 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge 1994, 
p.4. 
39 De mate waarin netwerkactoren potentieel macht en invloed bezitten hangt samen met het 
innemen van strategische posities in het netwerk. Zie: T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, 
Bewegende Patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 
1945-1980, Nijmegen/Baarn 1985, p. 50. 
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en dat de relaties worden gedefinieerd in termen van bestuurlijke vervlechting 

(interlocking directorates).4D Directe relaties tussen organisaties worden dus gelegd op 

basis van de aanwezigheid van gemeenschappelijke bestuursleden. Deze bestuursleden 

cumuleren leidende functies in verschillende organisaties en geven op die manier vorm 

aan het netwerk.41 Het construeren en analyseren van dit netwerk van Gentse liberale 

intermediaire structuren die via gemeenschappelijke bestuursleden met elkaar 

verbonden zijn laat nu toe te bepalen in hoeverre het lokale liberale organisatiecomplex 

intern samenhangend en extern gesegregeerd is en dus als zuil in aanmerking komt. 

In deze studie zal worden beargumenteerd dat men in feite moeilijk kan spreken 

van een liberale zuil in Gent tijdens het interbellum. De interne samenhang van het 

liberale organisatienetwerk komt in het gedrang doordat twee belangrijke breuklijnen, 

namelijk het sociale en taalvraagstuk, er structureel in verankerd zijn. Bepaalde (groepen 

van) sociale en Vlaamsgezinde organisaties blijken immers niet sterk verbonden met het 

web rond de Liberale Associatie, de lokale afdeling van de liberale partij. Bovendien is het 

liberale organisatienetwerk ook niet extern gesegregeerd op basis van ideologie. 

Verschillende manifest liberale verenigingen, waaronder in het bijzonder de Liberale 

Associatie, onderhouden belangrijke relaties met organisaties waarvan de bestuurders 

een ander ideologisch (vooral katholiek) profiel hebben. Het ontbreken van een echte 

liberale zuil en de benarde positie van sommige meer democratische elementen in het 

Gentse liberalisme betekent echter niet dat de lokale partij na de oorlog geen oog had 

voor het aantrekken en binden van aanhangers onder de nieuwe kiezers. Er werd 

immers getracht naar het electoraat toe een liberale, sterk op vrijzinnigheid gebaseerde, 

subcultuur te creëren via de verenigingen waarover de Associatie een grote controle kon 

uitoefenen. In die zin werd door de lokale partijelite eigenlijk een soort zuilstrategie 

gevolgd. Diezelfde liberale partijelite overschreed in haar eigen cultuurbeleving echter 

systematisch ideologische grenzen door haar bestuurlijke participatie in voorname en 

veelal elitaire verenigingen waar ook prominente katholieken in het bestuur zaten. Uit 

de netwerkstructuur kan dus worden afgelezen hoezeer de lokale liberale partijtop er 

tijdens het interbellum een dubbele culturele agenda op na hield. 

40 T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p. 45. 
41 V. Van De Velde, Zuilstructurele determinanten ... , p. 11. 
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Netwerkanalyse van het Gentse liberale 
verenigingsleven 

Methodologische toelichting 

Alvorens over te gaan tot de eigenlijke analyses, wordt in dit deel de werkwijze 

toegelicht die is gevolgd bij de selectie van het onderzoeksmateriaal en de 

netwerkconstructie. 

Om de aard en structuur van het Gentse liberale organisatiecomplex te kunnen 

beoordelen, moet uiteraard een netwerk worden geconstrueerd. Dit betekent dat eerst 

een relevante selectie moet worden gemaakt van verenigingen die in aanmerking komen 

voor opname in het netwerk. Dit is geen eenvoudige opdracht. Door het selecteren van 

bepaalde actoren wordt immers door de onderzoeker een bepaalde grens gesteld aan het 

netwerk (dat in principe eindeloos is), en dit is niet altijd zonder gevolg. Het is dus 

nodig niet al te willekeurig tewerk te gaan bij de boundary specification.42 Voor deze 

studie gebeurde de selectie van verenigingen grotendeels op basis van twee lokale 

persorganen: La Flandre libérale en de Gazette van Gent. Beide dagbladen hadden een 

duidelijk liberaal profiel en verschenen in de onderzochte periode quasi zonder 

onderbrekingen.43 Bovendien besteedden ze in afzonderlijke rubrieken ruimschoots 

aandacht aan het Gentse verenigingsleven, hetgeen ze als selectiebron uiteraard erg 

geschikt maakte. Zowel La Flandre libérale als de Gazette van Gent stonden tijdens het 

interbellum echter onder controle van de Liberale Associatie, de plaatselijke inplanting 

van de liberale partij. 44 Deze kan, gezien de grote verdeeldheid binnen het Gentse 

liberalisme sinds het einde van de negentiende eeuw, in feite niet als representatief voor 

42 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis ... , p. 30; Zie voor de problematiek van het 
afbakenen van netwerken bijvoorbeeld ook C. Verbruggen, 'Literary Strategy during Flanders' 
Golden Decades: Combining Social Netwerk Analysis and Prosopography', in: Keats-Rohan K. 
(ed.), Guide to the Principles O:?td'fr_actice ofProsopography, Oxford 2007, p. 583. 
43 D. Van Den Bogaert, RepertorzÛm van de Gentse pers, 1914-1940, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1975, pp. 177-178, 196-198. 
44 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties te Gent (1918-1926), onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1987, pp. 2, 101. 
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de volledige liberale populatie beschouwd worden. Om een te eenzijdig door de 

Associatie gekleurde selectie te vermijden werden dan ook nog organisaties weerhouden 

uit een andere bron: de Wegwijzer der Stad Gent, die tevens een schat aan informatie over 

het Gentse verenigingsleven herbergde.4s 

Uit bovenstaande bronnen zijn in eerste instantie de manifest liberale 

verenigingen geselecteerd. Hiermee worden deze structuren bedoeld waarvan uit de 

naamgeving duidelijk de politieke strekking blijkt.46 Verder werd vervolgens uitgekeken 

naar die verenigingen die op basis van de literatuur een liberaal etiket konden 

opgekleefd krijgen. De groep werd ten slotte nog uitgebreid tot die genootschappen, 

kringen, maatschappijen enzovoort die met grote regelmaat in de kranten werden 

vermeld en waarvoor aan de hand van naamgeving noch literatuur een duidelijk profiel 

kon worden afgeleid. Het is immers aan de netwerkanalyse om uit te maken of sommige 

van deze organisatievormen zich ophielden in het milieu van de manifest liberale 

organisaties, en dus om aan te geven in hoeverre het Gentse liberalisme ook haar 

tentakels had in ideologisch gemengde of neutrale verenigingen. Uiteindelijk bleven 126 

verenigingen over waarvoor bestuursleden konden worden teruggevonden (een 

noodzakelijke voorwaarde om het netwerk te kunnen construeren).47 Ze werden 

geclassificeerd naargelang de maatschappelijke sector waarin ze hoofdzakelijk actief 

45 Idealiter was ook Het Volksbelang als derde persorgaan geraadpleegd. Als Vlaamsgezind 
liberaal weekblad vertegenwoordigde het immers een andere fractie dan de eerder genoemde 
kranten. Het Volksbelang werd vóór de Eerste Wereldoorlog in Gent uitgebracht, maar hield 
tijdens de oorlogsjaren op te verschijnen. Nadien werd het uitgegeven te Antwerpen om pas in 
1935 terug in Gent gepubliceerd te worden. ZieD. Van Den Bogaert, Repertorium van de Gentse 
pers ... , p. 243) . In de berichtgeving over liberale organisaties was er veel minder sprake van een 
lokale Gentse focus, zelfs na 1935. Om deze redenen werd Het Volksbelang dan ook niet verder 
geraadpleegd. 
46 De liberale studentenverenigingen die aan de Gentse universiteit ontstonden werden niet in de 
selectie opgenomen omdat werd verondersteld dat deze minder ingebed waren in het lokale 
verenigingsleven. 
47 Voor een volledig overzicht, zie Bijlage 1. Bepaalde verenigingen (waaronder de liberale 
wijkkringen) bestonden uit diverse afdelingen, niettemin werden zij slechts als één organisatie 
geteld. Uitzondering hierop vormt de Voorwacht der Liberale Associatie, die wel afzonderlijk is 
verwerkt omdat zij ook in de geraadpleegde bronnen als een afzonderlijke organisatie werd 
behandeld. Hetzelfde geldt voor de verschillende afdelingen van 'Help U Zelve' en 'Vrijheidsliefde', 
die beide tweeledig van karakter waren omdat ze een duidelijk onderscheiden politiek en sociaal 
bestanddeel bezaten. 'Help U Zelve' werd opgesplitst in de Liberale Volksvereniging en de Centrale 
van Liberale Vakbonden 'Help U Zelve'. Zo ook 'Vrijheidsliefde', waarbij een onderscheid werd 
gemaakt tussen de Liberale Volksbond, de Samenwerkende Maatschappij en de Centrale van Liberale 
Vakbonden 'Vrijheidsliefde'. 
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waren: cultuur (zowel (amateur-)kunstbeoefening, wetenschap als sociaal-culturele 

vorming), jeugd, liefdadigheid, onderwijs, politiek, sociale organisaties en sport.4B 

Deze studie behandelt de periode van het interbellum, dus moest bij de 

netwerkconstructie rekening gehouden worden met een longitudinaal perspectief. In de 

netwerkanalyse wordt dit meestal uitgewerkt via enkele snapshots van netwerken op 

verschillende tijdstippen, al is het vergelijken van netwerken doorheen de tijd niet altijd 

eenvoudig.49 Voor deze studie werden voor vijf peiljaren data inzake 

bestuurssamenstelling ingezameld (1919/1920, 1924, 1929, 1934, 1939), zodat op 

verschillende tijdstippen een organisatienetwerk kon worden samengesteld.SO Het 

reconstrueren van de verschillende verenigingsbesturen vergde nogal wat puzzelwerk, 

en zoals te verwachten viel kon niet voor elke geselecteerde vereniging de volledige 

bestuurssamenstelling achterhaald worden. Er waren bovendien nogal grote verschillen 

qua volledigheid tussen de vijf peiljaren, hetgeen ook tot uiting kwam in de 

respectievelijke adjacentiematrices, die de gegevens over de verenigingen en hun directe 

relaties in een bepaald peiljaar weergeven in de vorm van een tweezijdige matrix. 

Omdat de sterk variërende resultaten eerder het gevolg leken van ontbrekende gegevens 

dan van een historische evolutie, werd ervoor gekozen om te werken met een 

geaggregeerde dataset, die de gegevens van alle peiljaren tegelijk omvat. Dit betekent 

dus dat hier niet gewerkt wordt met verschillende snapshots die een dynamisch beeld 

opleveren, maar met één statische momentopname die het hele interbellum tegelijk 

overspant. 

Belangrijk is dat een dergelijke geaggregeerde dataset evenzeer rekening houdt 

met bestuurlijke vervlechtingen die zich als dusdanig misschien niet op één concreet 

tijdstip in de werkelijkheid hebben voorgedaan. Hiermee wordt bedoeld dat organisatie 

x er verbonden kan worden met organisatie y op basis van een persoon die van beide 

verenigingsbesturen deel uitmaakt, zij het niet noodzakelijk op exact hetzelfde moment. 

Toch kan men beargumenteren dat hierin juist de meerwaarde ligt van het werken met 

48 Deze indeling in sectoren is gedeeltelijk gebaseerd op de indeling van Duffhues in: T. Duffhues, 
Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 2()e eeuw, Baarn 1991, p. 123. 
49 Zie bijvoorbeeld: N. Rosenthal, M. Fingrudt, M. Ethier et al., 'Social Movements and Network 
Analysis: A CaseStudy of Nineteenth-Century Women's Reform in New York State', American 
Journalof Sociology, 90 (1985), pp. 1022-1054. 
50 1919 en 1920 werden samengenomen en als één peilmoment beschouwd, aangezien veel 
verenigingen pas in 1920 hun activiteiten hernamen. 
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de geaggregeerde gegevens. Deze handelswijze kan immers helpen om de relaties, die 

door het ontbreken van gegevens in de peiljaarmatrices verborgen bleven, alsnog aan 

het licht te brengen. Bovendien valt de opvatting te verdedigen dat er sowieso een 

verband bestaat tussen verenigingen die bestuursleden delen, ongeacht of dit perfect 

gelijktijdig gebeurt of niet. Het is weliswaar misschien moeilijker om in het laatste geval 

de inhoud van dat verband exact te omschrijven of om de veronderstelling hard te 

maken dat via dergelijke relaties per definitie communicatie, beïnvloeding en/ of 

samenwerking plaatsgrijpt. Maar dit kan men eigenlijk evenmin met volmaakte 

zekerheid aannemen voor wat de relaties betreft die een wel uitdrukking vormen van 

gelijktijdig gedeelde bestuurders. Deze studie is dan ook in eerste instantie gericht op 

het ontdekken van 'potentiële communicatielijnen'.s1 Door de informatie uit de diverse 

peiljaren te combineren in één dataset wordt aan deze doelstelling geen afbreuk gedaan. 

Uit de geaggregeerde adjacentiematrix bleek dat van de 126 aanvankelijk 

geselecteerde verenigingen er 97 niet geïsoleerd waren en dus gerelateerd waren aan 

andere organisaties.s2 Om nu verder te bepalen in hoeverre uit de dataset een Gentse 

liberale zuil naar boven komt worden in wat volgt twee deelnetwerken gegenereerd en 

geanalyseerd. Met het oog op het ontdekken van enige interne integratie binnen het 

Gentse georganiseerde liberalisme wordt eerst het netwerk bestudeerd dat uitsluitend 

organisaties bevat die duidelijk aan de liberale ideologie zijn gekoppeld. In een volgende 

stap wordt echter een breder liberaal netwerk geconstrueerd aan de hand van 

hiërarchische clustertechnieken toegepast op de geaggregeerde adjacentiematrix. Dit laat 

toe een zicht te krijgen op de verenigingen met een minder duidelijk profiel die zich toch 

in het liberale milieu bewegen. Het bredere netwerk geeft tevens een indicatie van de 

mate waarin het Gentse georganiseerde liberalisme tijdens het interbellum extern 

gesegregeerd was. Voor de netwerkanalyses wordt een beroep gedaan op het 

computerprogramma UCINET.53 

st T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p. 56; P. Van Aelst en S. Walgrave, 
'Voorbij de verzuiling? ... ', p . 57. 
52 Bijlage 2 bevat een lijst van alle niet-geïsoleerde verenigingen met hun respectievelijke graad, 
dit wil zeggen het aantal directe relaties met andere netwerkactoren. 
53 S.P. Borgatti, M.G. Everett and L.C. Freeman, Ucinet for Windows: Software for Social Network 
Analysis. Version 6, Harvard, Analytic Technologies, 2002. 
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Interne integratie: het manifest liberale netwerk 

Uit de 126 aanvankelijk geselecteerde organisaties worden hier enkel de 

intermediaire structuren met een duidelijk liberaal profiel als netwerkactoren 

weerhouden. Hun profiel kan worden afgeleid uit een ideologische aanduiding in hun 

naam of uit een eenduidige ideologische toewijzing in meerdere literatuurbronnen. Na 

eigenlijke analyses worden enkele elementen aangehaald om de netwerkstructuur toe te 

lichten. 

Om inzicht te krijgen in de aard van dit netwerk worden enkele kenmerken van 

zowel de hele netwerkstructuur als van de individuele netwerkactoren onderzocht. Er 

bestaan vooreerst elementaire indices die helpen de structuur van een netwerk te 

begrijpen. Voor het bepalen van integratie en cohesie zijn vooral de dichtheid van het 

netwerk en de aanwezigheid van componenten en cliques van belang. De dichtheid 

drukt de verhouding uit tussen het aantal daadwerkelijk aanwezige relaties en alle 

potentiële relaties tussen de actoren van het netwerk.S4 Een component slaat dan weer 

op een zo groot mogelijke groep van actoren waarin elke actor met minstens één andere 

verbonden is.ss Een netwerk dat slechts uit één component bestaat kan dan als 

samenhangend worden beschouwd. De clique is het basisconcept voor het bestuderen 

van cohesieve subgroepen in sociale netwerken. Het is een zo groot mogelijke groep van 

actoren waarin elke actor direct met elke andere actor is verbonden.s6 De cohesie van een 

netwerk hangt af van de mate waarin cliques elkaar overlappen of waarin ze juist 

uiteenvallen in subgroepen zonder gemeenschappelijke leden, in welk geval de kans op 

onderlinge conflicten groter is.s7 

Naast de kenmerken van de globale netwerkstructuur, is het ook nuttig deze van 

de individuele actoren te bestuderen. Ze kunnen immers een indicatie geven van het 

belang en de potentiële invloed van actoren. Het uitgangspunt hierbij is dat de meest 

prominente actoren meestal de strategische plaatsen in het netwerk zullen bezetten.58 

54 T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p. 46. 
55 T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p . 46. 
56 T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , pp. 47-48. 
57 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis ... , pp. 283-284; R.A. Hanneman, 
Introduetion to Social Nehvork Methods, Riverside 2001, p. 77. 
ss S. Wasserman and K. Faust, Social Nehvork Analysis ... , p. 169. 
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Een strategische plaats komt vaak neer op een centrale plaats, en voor het meten van 

actorcentraliteit bestaan allerlei indices, zoals de graad en betweenness van actoren. De 

graad drukt het aantal directe relaties uit die een bepaalde actor met anderen 

onderhoudt en geeft dus goed aan in hoeverre deze zijn directe invloed op of controle 

over het netwerk kan laten gelden.s9 Een actor met een hoge graad is adjacent ten 

opzichte van veel andere actoren, terwijl deze met een lage graad een perifere positie in 

het netwerk inneemt. Een ander concept van centraliteit is de betweenness van een actor. 

Deze geeft aan hoe vaak een bepaalde actor als bemiddelaar fungeert tussen actoren die 

niet direct met elkaar verbonden zijn, doordat hij zelf een positie inneemt tussen deze 

niet direct verbonden actoren. Hoe hoger de betweenness van een actor, dus hoe vaker hij 

een tussenpositie inneemt, hoe centraler hij gelegen is in het netwerk en hoe meer 

invloed hij kan uitoefenen op de indirecte relaties tussen anderen.6o 

Om het netwerk van manifest liberale organisaties aanschouwelijker te maken 

wordt in de hieronder volgende analyses gebruik gemaakt van de graphentheoretische 

notatie. Dit is, naast de notatie in matrices, een van de elementaire manieren om actoren 

en hun onderlinge relaties weer te geven, zij het op een visueel aantrekkelijkere manier. 

Het netwerk krijgt in een graph vorm aan de hand van punten en lijnen, waarbij de 

punten de netwerkactoren voorstellen en de lijnen de relaties ertussen. In principe is in 

een dergelijke graph de locatie van de punten arbitrair, terwijl ook de lengte van de 

lijnen ertussen geen betekenis heeft.61 In deze studie is de dikte van de lijnen wel van 

belang, omdat dit een indicatie geeft van de waarde (en dus het belang) van de relaties. 

De relaties tussen de diverse verenigingen kunnen immers verschillen qua sterkte, 

naarmate de connecties tot stand komen door één of meerdere dubbelfuncties van 

bestuursleden. Hier wordt dus in feite een onderscheid gemaakt naargelang de 

multipliciteit van de relaties: ze zijn enkel- (ontstaan uit slechts 1 dubbelfunctie) of 

meervoudig (ontstaan uit meer dan 1 dubbelfunctie).62 

59 T. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p. 46. 
60 W. De Nooy, A. Mrvar and V. Batagelj, Exploratory Social Network Analysis with Pajek, New York 
2005, p. 131; S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis ... , p. 188. 
61 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis ... , pp. 95-96. 
62 Hoe dikker de lijn in een graph, hoe groter de multipliciteit van de relatie en dus door hoe meer 
gemeenschappelijke bestuursleden de relatie wordt gerealiseerd. 
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Uit Graph 1 blijkt nu dat het manifest liberale netwerk bestaat uit 30 

verenigingen.63 De sector waartoe de verschillende organisaties behoren, is weerspiegeld 

in de vorm van de punten in de graph. Wat functionele differentiatie betreft blijkt dat in 

hoofdzaak de politieke (zandloper) en culturele sector (vierkant) zijn vertegenwoordigd. 

De plaatselijke afdeling van de Liberale Partij, de Liberale Associatie (nr. 2), is er uiteraard 

aanwezig. 

Graph 1 neemt zowel enkel- als meervoudige relaties in beschouwing en stelt een 

netwerk voor met een dichtheid van 0.16. Dit betekent dat slechts 16% van alle mogelijke 

relaties daadwerkelijk aanwezig is. Hoewel de densiteit niet erg hoog is, is dit wel een 

samenhangend netwerk, aangezien er slechts één component aanwezig is. Er is verder 

ook één geïsoleerde organisatie, de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' (nr. 23). 

Het verwijderen van de Liberale Associatie uit het web heeft weinig impact op de 

samenhang. Er komt één isolate bij (Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve', nr. 126), 

maar de overige verenigingen blijven één grote component vormen. Op die manier 

vormt de Liberale Associatie dus niet de ene hoeksteen die dit manifest liberale netwerk 

bijeenhoudt. Niettemin heeft de Associatie wel de grootste betweenness en oefent dus 

potentieel de grootste invloed uit op de relaties tussen de indirect verbonden 

organisaties. Ook qua graad vormt zij de meest centraal gelegen actor. Door haar grote 

potentiële invloed op directe en indirecte relaties kan de Liberale Associatie dus wel 

gelden als de meest prominente en machtigste organisatie van het exclusief liberale 

organisatienetwerk Tot de tien procent meest centrale actoren behoren verder ook de 

Société Callier (nr. 124) en de Vaanvacht der Liberale Associatie (nr. 12), rekening houdend 

met zowel graad als betweenness. Beide onderhouden overigens meervoudige banden 

met de Associatie. 

63 Bij de bespreking van de graphs in de tektst corresponderen de nummers in de tekst met de 
actoren die terug te vinden zijn in de graphs. In Bijlage 4B vindt men de verenigingen en hun 
graph-nummers terug. 
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Graph 1: Sociogram van het manifest liberale netwerk 

106 

2 Liberale Associatie 67 Liberale Volksbond 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 'Vrijheidsliefde' 
Vereniging der Liberale 

12 Voorwacht der Liberale Associatie 68 Willemsfonds - afdeling Gent 106 Vrouwenafdelingen van groot-
Gent 

15 Van Crombrugghe's Genootschap 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 116 Liberale Bond Gent 

23 
Liberale Volksgezinde Vereniging 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 117 Federatie der Liberale Jeugd -
'Help U Zelve' Gent-Eeklo 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 118 Samenwerkende Maatschappij 
Meulestede 'Vrijheidsliefde' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

Liberale Wijkkring Vierde Wijk Maatschappij van Nederlandse 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 81 (Gent-Zuid) 122 Letterkunde en Geschiedenis 'De 

Taal is gansch het Volk' 

48 Liberale Wijkkring Ra bot en 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 123 Liberale Volksbond van het 
Brugsepoort arrondissement Gent-Eeklo 

56 
Amicale des darnes libérales 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 124 Société Callier 
gantoises 

57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 97 Verbond der Liberale Kringen en 126 Centrale der Liberale Vakbonden 
Inrichtingen van groot-Gent 'Help U Zelve' 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant = cultuur; zandloper = politiek; cirkel = sociaal). 
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Houdt men enkel rekening met de meervoudige relaties (zie Graph 2), dan blijkt 

het manifest liberale netwerk minder samenhangend. Niet alleen raken verschillende 

verenigingen geïsoleerd, maar er verschijnen bovendien drie onderscheiden 

componenten, waarvan de twee kleinste elk drie verenigingen omvatten. De ene kleine 

component bestaat uit de diverse structuren van de 'Vrijheidsliefde': de volksbond (nr. 

67), de vakhondscentrale (nr. 120) en de coöperatieve (nr. 118). De andere kleine 

component bestaat uit drie organisaties uit Vlaamsgezinde hoek: de Liberale Volksbond 

van het arrondissement Gent-Eeklo (nr. 123), het Willemsfonds (nr. 68) en de Maatschappij van 

Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'De Taal is gansch het Volk' (nr. 122). Twee 

belangrijke breuklijnen in de Belgische maatschappij, de sociaal-economische 

tegenstelling en de Vlaams-Franstalige antithese manifesteren zich hier dus al via de 

componenten in het liberale organisatiecomplex. Het flamingantische en sociale kamp 

zijn weliswaar verbonden met de andere liberale structuren wanneer men de 

enkelvoudige relaties mee in rekening neemt, maar erg sterk zijn die verbindingen niet. 

De grootste component van meervoudige relaties bestaat uit 15 verenigingen, waarvan 

er 12 tot de politieke sector behoren. De Liberale Associatie (nr. 2) neemt er duidelijk een 

centrale positie in, want zij is met 11 andere organisaties meervoudig verbonden. Meer 

nog, wanneer men in deze component de Liberale Associatie verwijdert, dan valt deze 

uiteen in drie nieuwe componenten. De interne integratie van deze 15-delige component 

wordt dus wel gegarandeerd door de politieke partij. Aangezien deze grootste 

component nu in belangrijke mate uit politieke organisaties bestaat, blijkt de Liberale 

Associatie dus voornamelijk de samenhang tussen de liberale politieke organen te 

bewerkstelligen. Of althans deze tussen de belangrijkste wijkkringen, de Voorwacht (nr. 

12), de groepering van Gentse liberale vrouwen (nr. 56) en enkele overkoepelende 

structuren zoals de Federatie der Liberale Jeugd van het arrondissement (nr. 117), het 

Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen (nr. 97) en de Vereniging der Liberale 

Vrouwenafdelingen van groot-Gent (nr. 106). 
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Graph 2. Sociogram van het manifest liberale netwerk met enkel de meervoudige 
relaties 
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De mate waarin het web van 30 manifest liberale organisaties gefragmenteerd of 

samenhangend is kan verder worden nagegaan door het bepalen van de cohesie, met 

andere woorden door het opsporen van eventuele cliques die al dan niet overlappen. 

Cliques vormen immers 'geïsoleerde en hechte groepen' waarvan de actoren er 

doorgaans 'zeer homogene overtuigingen' op na houden.64 Hier wordt gefocust op 

subgroepen van organisaties waartussen de relaties sterk en dus meervoudig zijn (zie 

Graph 2). Meer bepaald worden cliques onderscheiden op niveau 2, wat betekent dat de 

relaties tussen de verenigingen in een clique minstens een waarde van 2 hebben en dat 

ze dus gerealiseerd worden door minstens twee gemeenschappelijke bestuursleden. Uit 

het manifest liberale netwerk blijkt dat 13 politieke of culturele organisaties in een 

dergelijke clique zijn opgenomen. Er kunnen in totaal zes kleinere cliques van telkens 

drie à vier verenigingen worden waargenomen. Vijf daarvan hebben de Liberale 

Associatie gemeenschappelijk en overlappen elkaar dus. Sommige van deze vijf cliques 

delen daarnaast nog een andere organisatie. Ze omvatten, naast de Associatie, 

voornamelijk de wijkkringen, de overkoepelende politieke structuren, de Société Callier 

en/ of de Voorwacht. De zesde clique staat daarentegen volkomen los van de vijf 

overlappende cliques, waarmee hij geen enkele organisatie gemeenschappelijk heeft. 

Deze clique bestaat uit het Willemsfonds, de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en 

Geschiedenis 'De Taal is gansch het Volk' en de Liberale Volksbond van het arrondissement 

Gent-Eeklo. De kans op conflicten met de vijf overige cliques is reëel. 

Op basis van de aangetroffen cliques kan men dus stellen dat het netwerk sterk 

gefragmenteerd is in twee delen: een kleine, Vlaamsgezinde subgroep en een groep rond 

de Liberale Associatie die zelf een overwegend Franstalige reputatie geniet. De clique is 

echter een heel strikte definitie van een cohesieve subgroep, waarbij het ontbreken van 

één enkele 'lijn' reeds verhindert dat een subgroep wordt gevormd. Het is dan ook 

aangewezen evenzeer te werken met een afgezwakt concept, namelijk de n-clique. Dit is 

een samenhangende subgroep gebaseerd op het concept 'bereikbaarheid'. N-cliques 

houden, in tegenstelling tot de cliques, niet uitsluitend rekening met directe contacten, 

maar ook met indirecte relaties.65 In het web in kwestie wordt nu gezocht naar 2-cliques, 

64 R. Collins, Theoretica[ Sociology, New York 1988, p. 417, geciteerd in: S. Wasserman and K. Faust, 
Social Network Analysis ... , p. 250. 
65 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis, pp. 257-258. 
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waarin alle actoren voor elkaar bereikbaar zijn via één of maximum twee stappen.66 Zo 

blijken er in het manifest liberale netwerk zes 2-cliques aanwezig te zijn, waarvan er vier 

elkaar minstens op basis van de Liberale Associatie en de Société Callier overlappen. De 

grootste van deze vier overlappende cliques omvat naast de Associatie en de Société 

Callier ook nog de wijkkringen Akkergem, Rabot en Brugsepoort, Kortrijksepoort, Saspoort

Meulestede, Heuvelpoort en Plezante Vest, de Voorwacht der Liberale Associatie, het Van 

Crombrugghe's Genootschap, de Federatie der Liberale Jeugd - Gent-Eeklo en tenslotte het 

Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen van groot-Gent. De drie andere overlappende 

2-cliques zijn samengesteld uit vijf leden waaronder telkens de Associatie en de Société 

Callier, en delen daarnaast elk nog één of meer vereniging(en) met de grootste van de 

vier overlappende 2-cliques. De leden van deze vier cliques bevinden zich dus in 

eenzelfde invloedssfeer en vormen een cohesief deelnetwerk waarbij de Liberale 

Associatie en de Société Callier als belangrijke 'bruggenbouwers' fungeren aangezien ze in 

alle cliques voorkomen. Naast de hoger genoemde organisaties behoren ook de Amicale 

des dames libérales gantoises, de Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent en 

de Laurentkring 'Vrijheidsliefde' tot de groep met overlappende cliques. Er zijn echter nog 

twee kleinere 2-cliques die buiten de cohesieve groep rond de Gentse liberale partij 

vallen omdat ze er geen leden gemeenschappelijk mee hebben. Enerzijds is er de 

subgroep rond de 'Vrijheidsliefde', met de Liberale Volksbond, de Samenwerkende 

Maatschappij en de Centrale der Liberale Vakbonden 'Vrijheidsliefde'. Daarnaast valt 

opnieuw een afzonderlijke flamingantische subgroep te onderscheiden met het 

Willemsfonds, 'De Taal is gansch het Volk' en de Liberale Volksbond van het arrondissement 

Gent-Eeklo. 

De clique-analyse leert dus dat het netwerk uiteenvalt in drie betekenisvolle 

fragmenten: een kamp rond de Liberale Associatie, een sociaal en een Vlaamsgezind 

kamp. Dit bleek op een eerste niveau reeds uit de componentenanalyse, maar de studie 

van de (2-)cliques geeft aan dat ook daadwerkelijk van samenhangende, qua opvatting 

min of meer homogene deelgroepen mag gesproken worden. De cliques die elkaar niet 

overlappen lopen evenwel een hoger risico om met elkaar in conflict te raken. Ze geven 

66 Een gewone clique kan men eigenlijk beschouwen als een I-clique. 
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in elk geval aan hoezeer de maatschappelijke breuklijnen zich manifesteerden binnen 

het Gentse georganiseerde liberalisme tijdens het interbellum. 

Kortom, uit de netwerkanalyse blijkt dat het manifest liberale organisatienetwerk 

intern niet erg geïntegreerd is, nochtans een cruciale voorwaarde om van een echte zuil 

te kunnen spreken. De samenhang van het netwerk is vrij fragiel. Zodra enkel rekening 

wordt gehouden met sterke relaties komen enkele verenigingen in een geïsoleerde 

positie te staan en valt het web uiteen in drie delen. De Liberale Associatie brengt na 

verwijdering geen verandering teweeg in de samenhang van het netwerk, wat betekent 

dat zij bij aanwezigheid ook geen integratieverhogend effect heeft. De Gentse liberale 

partij lijkt dus geen rol van betekenis te spelen in de verticale integratie van de 

verschillende minderheids- of belangengroepen (zoals deze tot uiting komen in de 

componenten en 2-cliques). In dat opzicht verschilt zij duidelijk van de katholieke partij, 

die er in hoofdzaak op gericht is binnen de katholieke zuil 'eenheid en cohesie te 

brengen op politiek vlak'.67 Gezien haar erg centrale positie is de Liberale Associatie wel 

potentieel de meest invloedrijke organisatie. Men kan dan eigenlijk ook gewagen van 

een partijgecentreerd netwerk. Maar dit komt uiteraard de autonomie van de overige 

organisaties niet altijd ten goede. 

Toelichting bij het netwerk 

De gebrekkige interne samenhang van het georganiseerde liberalisme, zoals die 

uit de structuur van het manifest liberale organisatienetwerk naar voor komt, verdient 

enige toelichting. In wat volgt worden dan ook enkele elementen aangehaald die helpen 

om de aangetroffen netwerkstructuur beter te duiden. Tegelijk kan de netwerkstructuur 

ook worden aangegrepen om een indicatie te geven van de handelingsmogelijkheden 

van bepaalde actoren. Tot slot wordt de netwerkstructuur gekoppeld aan gegevens over 

de liberale kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen om verder te peilen naar 

democratisering binnen het Gentse liberalisme. 

Aan de oppervlakte vertoont het manifest liberale netwerk zoals gezien 

samenhang, maar op een dieperliggend niveau kan men stellen dat de breuklijnen er 

structureel zijn verankerd. De cleavages binnen het Gentse liberalisme komen naar voor 

67 E. Witte, 'De specificiteit van het 'verzuilingsproces' .. . ', p. 30. 
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doordat sociale en Vlaamsgezinde organisaties afzonderlijke subgroepen vormen of 

geïsoleerd zijn. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor de Liberale Volksgezinde 

Vereniging 'Help U Zelve' dat geen enkele relatie onderhoudt met de organisaties in een 

netwerk waar de Liberale Associatie het meest centraal gelegen is. De volksgezinde 

vereniging was de politieke poot van 'Help U Zelve', in 1917 opgericht vanuit een 

afdeling van de Liberale Wijkkring Rabat en Brugsepoort met als doel aan het Gentse 

liberalisme een meer progressief elan te geven.6B Al snel probeerde 'Help U Zelve' de 

meer sociale en democratische elementen binnen het georganiseerde liberalisme aan zich 

te binden. De vakbonden die in de schoot van de in 1893 opgerichte Liberale 

Werkersverdediging bestonden sloten zich bijvoorbeeld vlug aan, hetgeen aanleiding gaf 

tot de vorming van de Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' en tot de opheffing 

van de Werkersverdediging.69 Het lijkt erop dat 'Help U Zelve' met dit manoeuvre de 

liberale arbeidersbeweging uit de conservatief-liberale hoek wilde halen waarin deze op 

het einde van de negentiende eeuw, onder druk van het algemeen meervoudig 

stemrecht, had vorm gekregen,70 Daarnaast probeerde 'Help U Zelve' ook enkele 

wijkkringen te overhalen zich bij haar aan te sluiten.71 Uit het ontbreken van relaties 

tussen de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' en de verschillende liberale 

wijkkringen kan men echter afleiden dat deze operatie niet erg succesvol was. 

In elk geval vormden de ambities van 'Help U Zelve' potentieel een serieuze 

bedreiging voor de positie van de Liberale Associatie. De 'Help U Zelvers' werden er dan 

ook afgeschilderd als dissidente flaminganten (soms zelfs als activisten) die bewust 

aanstuurden op een scheuring binnen het Gentse liberalisme.n Omgekeerd 

beschuldigden de vertegenwoordigers van 'Help U Zelve' de Associatie ervan de 

verdeling zelf in de hand te werken en hen te verplichten zich af te scheuren.73 Het is 

eigenlijk niet zo eenvoudig om uit te maken of de pogingen van 'Help U Zelve' om 

68 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 39. 
69 T. Haeck, 'Liberale Werkersverdediging (1893-1917)', in: ODIS- Database Intermediary Structures 
Flanders (online), Record no. 5925, http:/ jwww.odis.be 
70 A. Miroir, 'Le syndicalisme libéral (1894-1961). Contribution à !'étude des families politiques', 
RBHC, 13 (1982), pp. 62-63.; P. Lefèvre, 'De liberale organisatie van 1846 tot 1914', in: Verhulst A. 
en Hasquin H. (red.), Het liberalisme in België ... , p. 82. 
n Gazette van Gent, 18.04.1924. 
72 La Flandre Libérale, 20.04.1924. 
73 Help U Zelve. Liberaal veertiendaagsch blad, 18.03.1920. 
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organisaties uit de invloedssfeer van de conservatieve Associatie te halen oorzaak dan 

wel gevolg waren van haar isolement binnen het Gentse liberale verenigingsleven. 

Wellicht zijn beide stellingen geldig, en dreef een weinig strategische positie 'Help U 

Zelve' tot initiatieven die de Vlaams- en democratisch gezinde vereniging nog verder 

marginaliseerde in het door de partij gecontroleerde organisatienetwerk Het besef van 

de Volksgezinde Vereniging dat zij door haar locatie in de 'periferie' haar standpunten 

moeilijk zou kunnen doordrukken binnen de machtige Associatie is ongetwijfeld een van 

de belangrijkste factoren die deze organisatie ertoe brachten bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van april 1921 dan maar met een eigen lijst op te komen 

(waarover verder meer). Deze afscheuring wordt meestal eerder als een teken van 

zwakte dan als een signaal van sterkte beschouwd, en de netwerkanalyse lijkt dit te 

bevestigen. In het persorgaan van de 'Help U Zelve' klonk het als volgt: 'Dat wij liberale 

democraten van H.U.Z. op eigen vleugels moeten vliegen, met een eigen programma, 

eigen inlichtingen, eigen propaganda, zijn wij het insgelijks eens, overigens dat is een 

afgedane zaak.'74 

Een interventie van de Landsraad van de Liberale Partij resulteerde nog vóór de 

wetgevende verkiezingen van 1925 in een compromis tussen de Gentse Liberale Associatie 

en 'Help U Zelve'.75 Dit neemt echter niet weg dat de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help 

U Zelve' gedurende het interbellum een marginale positie innam in het manifest liberale 

web, zoals blijkt uit Graph 1, en daardoor dus moeilijk haar stempel kon drukken op het 

Gentse liberalisme. De toenadering tussen 'Help U Zelve' en de Gentse liberale partij 

komt misschien wel enigszins tot uiting in de relatie tussen de Centrale der Liberale 

Vakbonden 'Help U Zelve' (nr. 126) en de Associatie. Het was overigens vooral in de 

uitbouw van het liberale syndicalisme dat de aanhangers van 'Help U Zelve' in de 

tussenoorlogse periode een rol van betekenis gespeeld hebben. Zo werden onder impuls 

van onder andere Alfons Colle, die deel uitmaakte van de Centrale der Liberale Vakbonden 

'Help U Zelve', in 1921 de werklozenkassen van Oost- en West-Vlaanderen 

gecentraliseerd in het Verbond der Liberale Vakbonden der beide Vlaanderen. De oprichting 

in 1930 van de Nationale Centrale der Liberale Vakbonden vervolledigde de eenmaking van 

het liberale vakbondswezen, en opnieuw had diezelfde Colle er een belangrijk aandeel 

74 Help U Zelve. Liberaal veertiendaagsch blad, 19.02.1920. 
75 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 64. 
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in.76 Toch kan men aan de hand van de netwerkstructuur ook de vakbandscentrale van 

'Help U Zelve' bezwaarlijk een centrale actor noemen in het Gentse georganiseerde 

liberalisme. Opmerkelijk is verder dat, hoewel 'Help U Zelve' een uiting vormt van de 

band tussen Vlaams liberalisme en syndicalisme na de Eerste Wereldoorlog, er uit 

Graph 1 geen bestuurlijke vervlechting blijkt tussen de Liberale Volksgezinde Vereniging 

en de Centrale der Liberale Vakbonden.77 

In het manifest liberale web (zie Graph 2) vormen enkele belangrijke organisaties 

uit sociale hoek enerzijds en een paar Vlaamsgezinde verenigingen anderzijds trouwens 

ook aparte subgroepen. Op structureel niveau lijken de sociale en de Vlaamse strijd dus 

toch niet zo goed geïntegreerd, en misschien is dit wel een belangrijke factor in de 

moeizame democratisering binnen het Gentse liberalisme. De verenigingen rond 

'Vrijheidsliefde' vormen in het netwerk de sociale subgroep. De Liberale Volksbond 

'Vrijheidsliefde' overkoepelde een gelijknamige samenwerkende maatschappij en een 

vakbondscentrale, die was opgericht in 1918 met het oog op het verkrijgen van zo 

gunstig mogelijke loon- en werkvoorwaarden voor haar leden.7B De samenwerkende 

maatschappij ontstond al in 1910 op initiatief van enkele leden van de Laurentkring 

'Vrijheidsliefde', telde een coöperatieve bakkerij en verkocht verder ook kolen en 

kruidenierswaren. Zij bood haar leden nog andere voordelen in de vorm van een 

levensverzekering, kraambedfonds, pensioenfonds en ziekenbeurs.79 In feite waren 

'Vrijheidsliefde' en 'Help U Zelve' elkaars onmiddellijke concurrenten. Beiden probeerden 

bijvoorbeeld de vakbonden te centraliseren en aan zich te binden. Iets van die wedijver 

is terug te vinden in Graph 1, waar tussen de respectievelijke organisaties van de twee 

rivalen geen enkele bestuurlijke band bestaat. 

In tegenstelling tot 'Help U Zelve' werd de 'Vrijheidsliefde' wel gesteund door de 

Liberale Associatie. De uitbouw van de Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' was 

dan ook helemaal niet naar de zin van de Associatie, die meende dat de vakbonden van 

'Help U Zelve' een nodeloze concurrentie betekenden voor de organismen van de 

76 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 57; A. Miroir, 'Le syndicalisme 
libéral. .. ', p. 65. 
77 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 69. 
78 T. Haeck, 'Centrale der Liberale Vakbonden 'Vrijheidsliefde' (1918-1947)', in: ODIS- Database 
lntermediary Structures Flanders (online), Record no. 8701, http:f /www.odis.be 
79 Gazette van Gent, 31.12.1924; La Flandre Libérale, 27.11.1920 en 30.09.1934. 
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I Vrijheidsliefde'.so Ondanks enkele enkelvoudige relaties met organisaties uit de 

invloedssfeer van de Associatie, vormen de verschillende instellingen van 'Vrijheidsliefde' 

volgens de componentenanalyse bij de meervoudige relaties en de clique-analyse toch 

eerder een afzonderlijke subgroep. De steun van de Gentse liberale partij was wellicht te 

danken aan het feit dat de I Vrijheidsliefde' minder ver ging in haar eisen en standpunten 

dan 'Help U Zelve', en vooral omdat ze hiermee de positie van de Associatie niet zozeer 

aantastte: 'Vrijheidsliefde wil de liberale partij steunen, niet schaden ( ... ). HUZ had 

echter alleen getracht Jonge wachten en kringen tot zich te lokken om een onafhankelijke 

Liberale Volksgezinde Vereniging van het arrondissement Gent-Eeklo tot stand te 

brengen (die den val der Liberale Grondwettelijke Vereniging van Gent-Eeklo had 

besloten) .' s1 

Het lijkt er dus op dat men in de Liberale Associatie vooral bang was dat 'Help U 

Zelve' erin zou slagen een onafhankelijke politieke beweging van de grond te krijgen. 

Om dit te verhinderen beval de Associatie via de door haar gecontroleerde kranten sterk 

de concurrerende organen van 'Vrijheidsliefde' aan haar (potentiële) electoraat aan. 

Dergelijke pleidooien nemen echter niet weg dat 'Vrijheidsliefde', van wie de 

teruggevonden bestuursleden grotendeels lagere bedienden bleken, structureel niet zo 

hecht verbonden was met de Liberale Associatie. De werkelijk sociale organisaties, die in 

het geval van 'Vrijheidsliefde' zowel de belangen van arbeiders als (lagere) bedienden 

behartigden, namen in het Gentse manifest liberale web dus geen erg strategische plaats 

in, met de nodige gevolgen voor hun slagkracht binnen het Gentse liberalisme. Het is 

wellicht een belangrijk deel van de verklaring waarom gedurende het interbellum de 

invloed van de syndicale beweging op de Gentse liberale partij vrij beperkt bleef.B2 Ook 

op het nationale vlak zou overigens de liberale syndicale beweging, aldus André Miroir, 

grotendeels 'verloochend' worden door 'dezelfde conservatieve burgerij die haar tot 

leven had gebracht' .83 

Naast de structuren van de 'Vrijheidsliefde' zijn in het manifest liberale 

organisatienetwerk weliswaar nog andere verenigingen opgenomen die zich op de 

80 Gazette van Gent, 17.04.1924. 
81 Gazette van Gent, 18.04.1924. 
82 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 147. 
83 A. Miroir, 'Le syndicalisme libéral...', p. 82. 
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arbeiderspopulatie richtten, namelijk de Laurentkringen (nrs. 57, 38, 79 en 70). Zij lieten 

zich echter vooral in met sociaal-cultureel werk en beoogden hiermee de morele 

verheffing van de arbeidersbevolking. De sociale kwestie werd er met andere woorden 

benaderd op een nogal paternalistische manier. In Graph 1 zijn de meeste 

Laurentkringen via meerdere enkelvoudige verbindingen verbonden met de liberale 

politieke structuren die onder invloed van de Associatie stonden. Bekijkt men enkel de 

meervoudige relaties (Graph 2), dan komen de Laurentkringen op één na wel in een 

geïsoleerde positie te staan. Hoewel dit zich minder lijkt te weerspiegelen in het netwerk 

met de meervoudige relaties, stonden de kringen in feite onder vrij grote controle van de 

Société Callier (nr. 124). Dit genootschap ontplooide zelf niet zozeer activiteiten, maar 

stond in voor de financiering van de kringen en duidde hun voorzitters aan.84 De Société 

Callier stond zelf merkbaar sterk in verbinding met de Liberale Associatie, die dus indirect 

ook over de Laurentkringen mogelijk enige zeggenschap kon hebben. 

Wat de taalbreuklijn binnen het Gentse liberalisme betreft, kan worden verwezen 

naar de Vlaamsgezinde subgroep, bestaande uit het Willemsfonds, 'De Taal is gansch het 

Volk' en de Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo. Deze laatste was een 

vereniging uit flamingantisch-progressieve hoek, opgericht in 1907 met de bedoeling de 

partijpoll, waaraan enkel leden van de Liberale Associatie en enkele vertegenwoordigers 

van het platteland konden deelnemen, te democratiseren. Directe aanleiding was de 

gunstige uitslag van de Fransgezinden ten nadele van de Vlaamse liberalen in de poll 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1907. De Liberale Volksbond ijverde er dan ook 

voor om de polls toegankelijk te maken voor alle leden van de liberale kringen uit Gent 

en haar rurale omgeving, en zo dus de kans op Vlaamsgezinde inspraak in de 

aanduiding van liberale kandidaten te vergroten. De Volksbond slaagde in dit opzet, 

aangezien de partijpoll in 1911 werd veralgemeend.ss Daarnaast was er het Willemsfonds, 

de in 1851 gestichte Vlaamse cultuurvereniging die onder impuls van Julius Vuylsteke 

84 D. De Vylder, De Laurentkringen .. . , p. 99. 
ss J. Verschaeren, 'Liberale Volksbond (Gent)', in: De Schryver R. e.a. (red} Nieuwe Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging, Tielt 1998, p . 1885; D. Gaublomme, Macht en onmacht van de verschillende 
liberale fracties te Gent aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1910-1914), onuitgegeven 
licentiaatverhandeling, Gent 1985, pp. 23-24. 
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evolueerde in liberaal-vrijzinnige richting.s6 Hoewel oorspronkelijk gericht op 

letterkundige activiteiten ging het Willemsfonds zich na verloop van tijd ook steeds 

meer inlaten met de 'geestelijke ontwikkeling van het Vlaamse volk'. De vereniging 

telde in verschillende Vlaamse steden lokale afdelingen die belangrijke 

vertegenwoordigers werden van het liberale flamingantisme. 87 Al in 1836 was in Gent 

'De Taal is gansch het Volk' ontstaan om de Nederlandse taal te verdedigen en haar 

letteren te verspreiden. Hoewel oorspronkelijk politiek neutraal, leunde deze vereniging 

na 1860 steeds meer aan bij het Willemsfonds. ss 

De Volksbond (nr. 123) blijkt nu in Graph 1 via een enkelvoudige relatie met de 

Associatie verbonden te zijn, net als Het Willemsfonds (nr. 68) en 'De Taal is gansch het 

Volk' (nr. 122). Het Willemsfonds onderhoudt bovendien enkelvoudige relaties met een 

viertal organisaties uit het kluwen rond de Associatie. Toch vormen de drie 

Vlaamsgezinde verenigingen zoals gezegd een afzonderlijke clique op niveau 2 die met 

geen enkele andere overlapt, hetgeen de kans op inspraak in de overige cliques 

verkleint. Dit levert uiteraard een belangrijke indicatie van de moeilijkheden die de 

Vlaamsgezinde liberalen ondervonden om echt te wegen op het Gentse liberalisme. Het 

interbellum was bijvoorbeeld voor het Willemsfonds een lastige periode. Er waren na 

1918 grote organisatorische problemen, en bovendien werd de vereniging het doelwit 

van een soort lastercampagne uit Fransgezinde hoek waarbij ook de Liberale Associatie 

was betrokken.89 Maar net als de sociale tegenstelling, blijkt dus ook de taalbreuklijn in 

aanzienlijke mate structureel ingebakken te zijn in dit manifest liberale netwerk. 

Het is alleszins tekenend dat een vereniging die haar oorspronkelijke 

Vlaamsgezinde koers liet varen wel nauw verbonden was met de Liberale Associatie. Dit 

was het geval voor het Van Crombrugghe's Genootschap (nr. 15). Deze socio-culturele 

organisatie was in 1857 opgericht vanuit het milieu van het Gentse stedelijke onderwijs 

en ontplooide vooral activiteiten die gericht waren op volksontwikkeling. Zeker in de 

beginperiode waren verschillende politieke stromingen aanwezig in het genootschap, 

86 M. Bots enG. Declercq, 'Willemsfonds', in: De Schryver R. e.a. (red.), Nieuwe Encyclopedie ... , pp. 
3753-3754. 
87 E. Langendries, 'De niet-partijpolitieke organisaties ... ', pp. 91-92. 
88 A. Deprez, 'De Tael is gan(t)sch het Volk', in: De Schryver R. e.a. (red.), Nieuwe Encyclopedie ... , 
p. 3046. Volgens Deprez was de vereniging omstreeks 1880 'als het ware onmerkbaar overgegaan 
in het Willemsfonds'. 
89 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p.47. 
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maar in de jaren 1860 haalde het Vlaams liberalisme de bovenhand. Volgens Dominique 

Verkinderen evolueerde men er vanaf 1872 in 'orthodox-liberale' zin, wat betekende dat 

men dichter ging aanleunen bij de visie van de Liberale Associatie. Hierdoor kwam de 

nadruk minder te liggen op Vlaamsgezindheid dan op vrijzinnigheid, en werd het 

genootschap een 'typische liberale ontspanningskring'.90 Anderen stellen dat het Van 

Crombrugghe's Genootschap zich op het einde van de negentiende eeuw wel nog inliet met 

de Vlaamse liberale politiek in Gent. Toch zou na de eeuwwisseling de Vlaamse strijd 

steeds minder doorwegen op de activiteiten van de vereniging.91 Het lijkt erop dat het 

Van Crombrugghe's Genootschap, dat met de Associatie een meervoudige relatie 

onderhield, tijdens het interbellum eenzelfde koers aanhield en zich betrekkelijk op de 

vlakte hield inzake de Vlaamse kwestie. 

Wat tot slot de Liberale Associatie zelf betreft, werd in de netwerkanalytische 

benadering reeds gewezen op het feit dat deze geen samenhangverhogend effect 

teweegbrengt op het manifest liberale netwerk in zijn geheel, maar door haar ligging wel 

de potentieel machtigste actor is. Belangrijk is dat zij vooral de belangrijkste politieke 

wijkkringen aan zich weet te binden en in de in Graph 2 onderscheiden grootste 

component wel bepalend is voor de integratie. Dit alles is enigszins opmerkelijk, 

aangezien de wijkkringen lang niet altijd op initiatief van de Associatie zijn opgericht, 

maar bijvoorbeeld vanuit bestaande arbeidersverenigingen. Of zo werd tegen het einde 

van de negentiende eeuw de oprichting van liberale wijkkringen in de volksbuurten 

gestimuleerd vanuit de Bond der Vlaamsche Liberale Maatschappijen van Gent.92 De 

hierboven geschetste graphsituatie is ongetwijfeld te kaderen in een 

centraliseringsbeleid, kenmerkend voor veel lokale associaties tijdens het interbellum.93 

De aanval op 'Help U Zelve' lijkt dan ook in de eerste plaats ingegeven te zijn door de 

vrees de greep op het liberale verenigingsleven in Gent kwijt te spelen en bevestigt de 

centraliseringsaanspraken van de Liberale Associatie. De Associatie treedt verder, naast de 

Société Callier, ook in de meeste (n-)cliques op als de belangrijkste bruggenbouwer, 

90 D. Ver kinderen, Het Van Crombrugghe's Genootschap ... , pp. 123-127. 
91 E. Langendries, 'De niet-partijpolitieke organisaties .. . ', pp. 92-93; M. Boeyen S. Van Clemen, 
'Van Crombrugghe's genootschap', in: De Schryver R. e.a. (red.), Nieuwe Encyclopedie ... , pp. 3142-
3143. 
92 E. Langendries, 'De niet-partijpolitieke organisaties ... ', pp. 92-93. 
93 T. Van Acker, 'De liberale aanwezigheid in de Vlaamse steden', in: Verhulst A. en Hasquin H., 
Het liberalisme in België .. . , p. 316. 
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waardoor zij eigenlijk een cruciale rol kan spelen in het wederzijdse 

beïnvloedingsproces tussen verschillende overlappende cliques. Dat zij deze functie 

echter niet opneemt naar de (n-)cliques rond de 'Vrijheidsliefde' en het Vlaamsgezinde 

kamp toe is natuurlijk ronduit tekenend. Het maakt de kans op conflicten alleen maar 

groter. 

Democratisering binnen het Gentse liberalisme? 

Uit het bovenstaande blijkt dat het Gentse liberale verenigingsleven tijdens het 

interbellum sterk werd gecontroleerd door de Liberale Associatie, gezien haar centrale 

positie in het organisatienetwerk De gebrekkige integratie en weinig strategische positie 

van sociale en Vlaamsgezinde elementen in dit partijgecentreerde netwerk geeft aan dat 

een echte democratisering van het Gentse liberalisme niet evident was. Om het 

democratische gehalte, en de mate waarin dit samenhing met de aangetroffen 

netwerkstructuur, verder te toetsen, kan worden nagegaan welke verenigingen er in 

slaagden kandidaten op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te krijgen. De 

aanwezigheid van kandidaten op deze lijsten zegt immers iets over de mate waarin de 

verenigingen konden deelnemen aan het lokale politieke leven. 

Tussen 1918 en 1940 hebben vier gemeenteraadsverkiezingen plaatsgegrepen: in 

april1921, oktober 1926, oktober 1932 en oktober 1938. De gegevens in verband met de 

kieslijsten worden opnieuw in een graph voorgesteld, aangezien het hierdoor mogelijk 

is relationele informatie te koppelen aan attribuutgegevens van de actoren (namelijk het 

al dan niet leveren van kandidaten). Bij de eerste verkiezingen in 1921 waren er echter 

twee liberale kieslijsten: een 'officiële' lijst die het resultaat was van een poll in de 

Liberale Associatie en een dissidente lijst van de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U 

Zelve', dat zoals hierboven vermeld een meer democratische en Vlaamsgezinde koers 

wou varen. Eerst worden de resultaten voor de lijst van 'Help U Zelve' bekeken, daarna 

volgen de 'officiële' liberale lijsten. 

De informatie met betrekking tot de dissidente lijst 'Help U Zelve' vindt men in 

Graph 3. De actoren in het grijs stellen hier verenigingen voor waarvan bepaalde 

bestuursleden zijn opgenomen in de kieslijsten. De organisaties in het zwart leveren 

geen lijstkandidaten. De grijze verenigingen vormen merkbaar een minderheid. Erg 

vreemd lijkt de grijze kleur van de Liberale Associatie (nr. 2). Binnen 'Help U Zelve' heerste 
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echter felle onenigheid over de leidersplaatsen en de lijsttrekker. Om een einde te maken 

aan die twisten werd de eerste plaats toegewezen aan iemand die boven alle tumult 

stond. Zo kreeg professor Jozef Vercoullie, die de Vlaamse zaak uiteraard allesbehalve 

ongenegen was, de functie van lijsttrekker, al was hij tot dan wel een (ontevreden) lid 

van de Associatie.94 Andere kandidaten kwamen uit de Liberale Volksgezinde Vereniging 

'Help U Zelve' (nr. 23), de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'De Taal 

is gansch het Volk' (nr. 122), het Willemsfonds (nr. 68) en de Liberale Volksbond van het 

arrondissement Gent-Eeklo (nr. 123). Blijkbaar waren dus vooral de verenigingen uit 

Vlaamsgezinde hoek misnoegd over de koers van de Associatie. De Liberale Volksbond zou 

echter, in tegenstelling tot de andere juist genoemde organisaties, na 1921 kandidaten 

hebben op de 'gewone' liberale lijsten. 

In Graph 4 zijn de actoren in het grijs verenigingen waarvan het bestuur 

kandidaten heeft voortgebracht op de lijsten die uit de partijpolls resulteerden, terwijl de 

bestuursleden van deze in het zwart op geen enkele officiële kieslijst voorkomen. De 

grootte van de actoren levert bovendien een indicatie van het aantal bestuursleden dat 

in een kieslijst is opgenomen. Globaal genomen nemen de officiële kieslijsten 

bestuursleden op van de meeste organisaties in dit web. De leden van de Liberale 

Associatie (nr. 2) blijken, en dit is weinig verwonderlijk, het best vertegenwoordigd. Ook 

de organisaties die directe, meervoudige relaties onderhouden met de Associatie krijgen 

hun bestuursleden in belangrijke mate op de kieslijsten geplaatst. Het gaat vooral om de 

politieke verenigingen (de wijkkringen, de Vaanvacht (nr. 12)) maar ook de Société Callier 

(nr. 124). De kandidaten zijn vaak, maar zeker niet altijd, gemeenschappelijke 

bestuurders. Verder komen ze ook uit het milieu van de Laurentkringen en, niet 

onbelangrijk, uit de vrouwenorganisaties. Van de zwarte actoren is er slechts één die 

volledig is geïsoleerd, de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' (nr. 23). Hoewel 

deze na 1921 niet meer met een aparte lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 

opkwam, blijkt opnieuw hoezeer deze vereniging zich in de periferie van het liberale 

(politieke) leven bevond. Het Willemsfonds (nr. 68) en 'De Taal is gansch het Volk' (nr. 122) 

94 D. Martin, Het lokale politieke personeel, 1918-1940. Proeve van een comparatief onderzoek naar 
politiek-electorale en socio-demografische kenmerken van (kandidaat)gemeenteraadsleden te Gent en te 
Antwerpen in de politieke context van het interbellum, onuitgegeven doctoraatverhandeling, Brussel 
1990, p. 179. 
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leveren geen lijstkandidaten. Dit is wel het geval voor de Centrale der Liberale Vakbonden 

'Help U Zelve' (nr. 126). 

Graph 5 geeft enkel de sterke, meervoudige relaties weer. Hieruit kan enerzijds 

worden afgeleid dat een sterke verbondenheid met de Associatie (nr. 2) een grote kans 

biedt op vertegenwoordiging in de kieslijsten. Anderzijds is dit echter geen strikt 

noodzakelijke voorwaarde. De bestuursleden van een aantal geïsoleerde verenigingen 

geraken toch aan een plaats op de kieslijsten. De meeste van deze grijze actoren 

beschikken echter over meerdere enkelvoudige relaties met organisaties uit de 

component rond de Liberale Associatie. Belangrijker nog is dat de twee kleinere 

componenten, die in het netwerk ook afzonderlijke (2-)cliques vormen, niet helemaal uit 

de boot vallen bij de polls. Opmerkelijk in dit verband is de grijze kleur van de 

verenigingen uit de groep rond 'Vrijheidsliefde' (rus. 67, 118 en 120). Een nader 

onderzoek van de kieslijsten leert echter dat de kandidaten van deze laatste organisaties 

nooit op werkelijk verkiesbare plaatsen belandden. Wat uit Graph 3 en 4 vooral opvalt, 

is het effect van de democratisering van de partijpolls. Door hun inspraak in de 

aanduiding van lijstkandidaten krijgen vele organisaties een of meerdere bestuursleden 

in de kieslijsten en maken zo in theorie kans op strategische vertegenwoordiging in de 

lokale besluitvormingsorganen. In de praktijk zijn het echter vooral de kandidaten 

afkomstig uit het middencomiteit, het bestuurlijke machtscentrum van de Liberale 

Associatie, die met de belangrijkste plaatsen gaan lopen. Op de lijst van 1932 slaagt 

evenwel één vrouw erin om een gunstige positie te veroveren, namelijk Alice De Keyser

Buysse, voorzitster van onder andere de Amicale des dames libérales gantoises (nr. 56) en de 

Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent (nr. 106). Zij werd dan ook 

daadwerkelijk tot gemeenteraadslid verkozen. 

Tot op zekere hoogte wordt de mate waarin verenigingen kandidaten hebben op 

de officiële liberale kieslijsten weerspiegeld in de netwerkstructuur. De Liberale 

Volksgezinde Vereniging 'Help u Zelve' en twee verenigingen uit het Vlaamse kamp vallen 

volledig uit de boot. De overige organisaties uit de sociale en Vlaamsgezinde subgroep 

hebben wel bestuursleden op de kieslijsten, maar zelden op verkiesbare plaatsen. Die 

posities lijken vooral weggelegd voor bestuursleden van de Liberale Associatie en de 

daarmee sterk verbonden structuren, hoewel hierop belangrijke uitzonderingen bestaan. 
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De veralgemening van de partijpollleidt dus wel tot een zekere democratisering, maar 

toch lijken de meer sociale en Vlaamsgezinde groeperingen moeilijker aan de bak te 

komen in het politieke gebeuren. Ze zijn bovendien nauwelijks vertegenwoordigd in het 

middencomiteit van de Associatie, waarvan de samenstelling ook niet op de meest 

democratische manier werd bepaald: enkel leden van de Liberale Associatie hadden 

daarbij inspraak, de aangesloten liberale kringen niet.95 Er kan in dat opzicht moeilijk 

gesproken worden van een echte interne democratisering binnen de Gentse liberale 

partij. De Gentse casus steekt alleszins af tegen de situatie in bijvoorbeeld het Brugse 

arrondissement. Daar was reeds rond 1911 de democratisering van de liberale partij 

ingezet doordat de leiding er verschoof van de conservatieve burgerij naar de 

progressieve, flamingante middenklasse. 96 

95 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 84. 
96 P. Lefèvre, 'Démocratisation du libéralisme beige: l'exemple brugeois 1900-1940', RBHC, 8 
(1977), pp. 185-205. 
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Graph 3: Sociogram van de organisaties binnen het manifest liberale netwerk die 
kandidaten leverden voor de dissidente lijst van 'Help U Zelve' 
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'Vrijheidsliefde' 

Vereniging der Liberale 
12 Voorwacht der Liberale Associatie 68 Willemsfonds -afdeling Gent 106 Vrouwenafdelingen van groot-

Gent 
15 Van Crombrugghe's Genootschap 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 116 Liberale Bond Gent 

23 
Liberale Volksgezinde Vereniging 

72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 117 Federatie der Liberale Jeugd -
'Help U Zelve' Gent-Eeklo 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 78 Liberale Wijkkring Saspoort- 118 Samenwerkende Maatschappij 
Meulestede 'Vrijheidsliefde' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

Liberale Wijkkring Vierde Wijk 
Maatschappij van Nederlandse 

38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 81 122 Letterkunde en Geschiedenis 'De 
(Gent-Zuid) Taal is gansch het Volk' 

48 Liberale Wijkkring Ra bot en 
82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 123 

Liberale Volksbond van het 
Brugsepoort arrondissement Gent-Eeklo 

56 Amicale des dames libérales 
94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 124 Société Callier gantoises 

57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 97 Verbond der Liberale Kringen en 126 Centrale der Liberale Vakbonden 
Inrichtingen van groot-Gent 'Help U Zelve' 

Opmerking: Zwart wil zeggen dat deze organisaties geen kandidaten leverden. De lijndikte geeft de 
multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de sector van de organisaties weer 
(vierkant= cultuur; zandloper= politiek; cirkel= sociaal) . De grootte van elk punt is een indicatie van het 
aantal geleverde kandidaten. 
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Graph 4: Sociogram van de organisaties binnen het manifest liberale netwerk die 
kandidaten leverden voor de officiële lijsten. 
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72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 117 Federatie der Liberale Jeugd -

'Help U Zelve' Gent-Eeklo 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 118 Samenwerkende Maatschappij 
Meulestede 'Vrijheidsliefde' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

Liberale Wijkkring Vierde Wijk Maatschappij van Nederlandse 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 81 (Gent-Zuid) 122 Letterkunde en Geschiedenis 'De 

Taal is gansch het Volk' 

48 Liberale Wijkkring Ra bot en 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 123 Liberale Volksbond van het 
Brugsepoort arrondissement Gent-Eeklo 
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Amicale des dames libérales 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 124 Société Callier 
gantoises 

57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 97 Verbond der Liberale Kringen en 126 Centrale der Liberale Vakbonden 
Inrichtingen van groot-Gent 'Help U Zelve' 

Opmerking: Zwart wil zeggen dat deze organisaties geen kandidaten leverden). De lijndikte geeft de 
multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de sector van de organisaties weer 
(vierkant= cultuur; zandloper= politiek; cirkel= sociaal). De grootte van elk punt is een indicatie van het 
aantal geleverde kandidaten. 
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Graph 5: Sociogram van de organisaties binnen het manifest liberale netwerk die 
kandidaten leverden voor de officiële lijsten 
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Opmerking: Zwart wil zeggen dat deze organisaties geen kandidaten leverden). Enkel de meervoudige 
relaties worden weergegeven. De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de 
punten geeft de sector van de organisaties weer (vierkant= cultuur; zandloper = politiek; cirkel = sociaal). 
De grootte van elk punt is een indicatie van het aantal geleverde kandidaten. 
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Externe segregatie: een breder liberaal organisatienetwerk 

In het voorgaande deel werd het bestaan van een extern gesegregeerd liberaal 

organisatieweb a priori verondersteld. Hierdoor heeft men echter geen zicht op de 

verenigingen met een minder duidelijk ideologisch profiel die zich eveneens in het 

liberale milieu bewegen. In de onderzochte kranten kwamen alleszins heel wat meer 

organisaties dan de 30 manifest liberale structuren aan bod. Het is aangewezen om na te 

gaan in welke mate deze organisaties structureel verbonden waren met het manifest 

liberale netwerk, omdat dit veel kan leren over de grenzen van het Gentse 

georganiseerde liberalisme tijdens het interbellum. Dit deel is dan ook gericht op het 

opsporen van die verenigingen die het duidelijkst te linken zijn aan de manifest liberale 

organisaties. Hiertoe wordt eerst een breder liberaal netwerk geconstrueerd, alvorens de 

aard van dit bredere web zelf te onderzoeken. 

Netwerkconstructie 

Om te ontdekken welke van de totale groep van 126 organisaties zich het meest 

in het liberale milieu begeven, en dus om de meest relevante netwerkactoren te 

selecteren, wordt een beroep gedaan op de methoden van de hiërarchische 

clusteranalyse. De essentie van clustertechnieken is dat ze een dataset indelen in 

groepen of clusters. In deze studie gebeurt de clustering van actoren op basis van 

similariteit. Dit houdt in dat de clustertechnieken de actoren zodanig in bepaalde 

deelgroepen indelen dat de actoren in eenzelfde cluster betrekkelijk op elkaar gelijken 

wat een bepaalde eigenschap betreft.97 De eigenschap die hier van belang is en op basis 

waarvan de similariteit zal worden vastgesteld is het in mindere of meerdere mate 

beschikken over gemeenschappelijke bestuursleden. Een dergelijke clusteranalyse 

groepeert de organisaties dus in clusters op grond van het aantal gedeelde 

bestuursfuncties. Het uitgangspunt is dat hoe meer bestuursleden ze gemeenschappelijk 

hebben, hoe groter de gelijkenis is tussen verenigingen.9B Het voorkomen van een 

organisatie in een cluster met een of meer manifest liberale structuren wordt dan 

97 S. Wasserman and K. Faust, Social Network Analysis . . . , p. 381. 
98 Zie hiervoor ook: V. Van De Velde, Zuilstructurele determinanten ... 
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aangenomen als een eerste belangrijke indicatie voor het behoren tot de liberale 

leefwereld. Het is met andere woorden een criterium om geselecteerd te worden als 

actor in het bredere liberale netwerk. 

De hiërarchische clusteranalyse wordt hier toegepast op de geaggregeerde 

adjacentiematrix van het totale netwerk van 126 verenigingen. De methoden die 

concreet worden gehanteerd zijn agglomeratieve clustertechnieken: zij voeren 

opeenvolgende fusies uit op verschillende fusioneringsniveaus, waarbij op elk niveau de 

meest gelijkende actoren worden gegroepeerd, tot dit proces uitmondt in het stadium 

waarin alle actoren in één cluster vervat zitten.99 De clustering op basis van similariteit 

kan evenwel zelf ook op verschillende manieren gebeuren. Zo kunnen single, complete en 

average linkage onderscheiden worden, waarbij de actoren respectievelijk worden 

gefusioneerd op basis van maximale, minimale of gemiddelde similariteit.lOO 

Verschillende clustertechnieken leveren echter vaak verschillende resultaten op.101 In dit 

geval zijn de resultaten van de single en complete linkage-methoden minder bruikbaar, 

omdat in het eerste geval te soepele en in het tweede geval te strenge voorwaarden 

worden opgelegd aan de dataset.l02 Daarom wordt in deze studie gekozen voor average 

linkage als meest aangewezen clustertechniek 

Aangezien bij average linkage organisaties worden gegroepeerd op basis van het 

gemiddeld aantal gedeelde bestuursleden, verkrijgt men een genuanceerder beeld dan 

bij single of complete linkage. Een moeilijkheid van de methode ligt evenwel in het feit dat 

er geen duidelijke indicator is om over het aantal clusters te beslissen en dat dit dus tot 

op zekere hoogte arbitrair gebeurt.103 In het geval van de adjacentiematrix in deze studie 

lijken de best interpreteerbare resultaten zich op fusieniveau .055 te bevinden. Uit deze 

toepassing van de hiërarchische clustertechnieken blijkt dan dat 6 verenigingen in geen 

enkele cluster zijn vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen 7 clusters worden 

onderscheiden: twee van 2, één van 3, één van 5, één van 13, één van 18 en tenslotte één 

99 B. Everitt, Cluster Analysis, London 1974, p. 8. 
100 V. Van de Velde, Zuilstructurele determinanten .. . , pp. 99, 102; V. Van de Velde, 'De 
netwerkanalytische benadering .. .', p. 209. 
101 B. Everitt, Cluster Analysis ... , p. 66. 
102 Zo leverde single linkage op fusieniveau 1 slechts één enkele cluster op, terwijl bij complete 
linkage 31 erg kleine clusters verschenen. Beide methoden lieten dus niet toe om tot echt 
betekenisvolle clusters te komen. 
103 B. Everitt, Cluster Analysis .. . , p. 59. 
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van 48 verenigingen. De cluster die 5 organisaties groepeert bevat er geen van een 

duidelijk liberale strekking en wordt dus niet verder behandeld. Dit geldt evenzeer voor 

de clusters met telkens 2 verenigingen, die evenmin een onmiskenbaar liberaal profiel 

kan worden toegedicht. Er blijven bijgevolg nog een 4-tal clusters over met organisaties 

die zich, zoals uit de analyse blijkt, in het liberale milieu bewogen. In zeker opzicht 

brengen deze verschillende clusters opnieuw bepaalde maatschappelijke breuklijnen aan 

het licht. Zo is er ten eerste de sociale cluster rond 'Vrijheidsliefde', die zowel de Liberale 

Volksbond, de Centrale der Liberale Vakbonden en de Samenwerkende Maatschappij 

'Vrijheidsliefde' omvat. Daarnaast is er de 13-delige cluster die in belangrijke mate uit 

verenigingen uit Vlaamsgezinde liberale hoek bestaat, waaronder de Maatschappij van 

Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'De Taal is gansch het Volk', het Willemsfonds, de 

Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo en de Liberale Volksgezinde Vereniging 

'Help U Zelve'. Ook het Gentse Franstalige milieu lijkt over een eigen cluster te 

beschikken, met culturele organisaties zoals de Kunst- en Letterkring, het Comité de 

Représentations de Comédies Jrançaises, de Vlaamse Vereniging ter Verspreiding van de Franse 

Taal en de Amitiés Jrançaises. Tot slot bestaat de grootste cluster uit 48 verenigingen uit 

diverse sectoren, al zit in deze cluster het grootste aantal politiek-liberale groeperingen 

vervat, namelijk de Amicale des dames libérales gantoises, de Federatie der Liberale Jeugd -

Gent-Eeklo, de Liberale Associatie, de Liberale Wijkkring Akkergem, de Liberale Wijkkring 

Kortrijksepoort, de Liberale Wijkkring Plezante Vest, de Liberale Wijkkring Rabat en 

Brugsepoort, de Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede, de Liberale Wijkkring Vierde Wijk 

(Gent-Zuid), de Liberale Wijkkring Vijfde Wijk, het Verbond der Liberale Kringen en 

Inrichtingen van groot-Gent, de Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent en 

de Voorwacht der Liberale Associatie. 

Het is nu mogelijk om uit de oorspronkelijke lijst van 126 verenigingen een 

selectie te maken van niet-geïsoleerde verenigingen die thuishoren in het bredere 

liberale netwerk. Naast de manifest liberale organisaties worden hiertoe dus ook de 

organisaties weerhouden die volgens de hiërarchische clusteranalyse tot de liberale 

clusters behoren. Het resultaat van deze inspanningen is een breder organisatorisch 

complex, bestaande uit 85 verenigingen, dat aangeeft tot waar de tentakels van het 
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liberalisme potentieel reiken_I04 Het netwerk omvat dus die verenigingen die een 

belangrijk onderdeel vormden van de Gentse liberale leefwereld gedurende de eerste 

decennia na WOl. In absolute aantallen vormen cultuur en politiek de grootste sectoren 

met respectievelijk 30 en 19 verenigingen. Daarna volgen de sport- en sociale 

organisaties. Het minst vertegenwoordigd zijn de liefdadigheids-, onderwijs- en 

jeugdsector. In wat volgt wordt de morfologie van dit bredere liberale netwerk van 

naderbij bekeken. 

Morfologie van het bredere liberale netwerk 

Nu de actoren van het bredere liberale netwerk bekend zijn, kan het netwerk zelf 

bestudeerd worden. De Graphen bieden er een visuele voorstelling van. De vorm van 

de punten verwijst ook hier naar de sector waartoe de organisaties behoren, terwijl de 

dikte van de lijnen tussen de punten een indicatie geeft van de multipliciteit of sterkte 

van de relaties. Eerst worden enkele aspecten van het netwerk in zijn totaliteit bekeken, 

vervolgens komen de deelnetwerken per sector aan bod. Bij de analyses wordt speciale 

aandacht geschonken aan de vraag of en in hoeverre de manifest liberale organisaties 

banden onderhouden met de overige verenigingen in het netwerk. Dit verschaft immers 

inzicht in de externe segregatie van het Gentse georganiseerde liberalisme. 

Neemt men zowel enkel- als meervoudige relaties in beschouwing, dan blijkt dat 

het netwerk samenhangend is. Er is immers slechts sprake van één component, zodat 

alle punten op een of andere manier bereikbaar zijn. De dichtheid van het netwerk 

bedraagt 0.1080, wat impliceert dat ongeveer 11 procent van alle mogelijke relaties 

gerealiseerd is. Wanneer men de lokale inplanting van de liberale partij, de Liberale 

Associatie, verwijdert, dan heeft dit geen erg drastisch effect op de samenhang van het 

web. Eén vereniging, de Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U zelve' (nr. 126) komt in 

een geïsoleerde positie te staan, maar de overige organisaties vormen nog steeds één 

component. Wordt enkel rekening gehouden met sterke, meervoudige relaties dan 

ontstaan 32 isolatesen valt het netwerk uiteen in vijf componenten (zie Graph 6). 

104 Bijlage 4A bevat een volledig overzicht van de 85 verenigingen van het bredere liberale 
netwerk in alfabetische volgorde. Zo'n 50-tal organisaties konden op basis van de hiërarchische 
clusteranalyse tot dit netwerk gerekend worden. In Bijlage 4B zijn dezelfde verenigingen 
weergegeven, maar dan geordend volgens graph-nummer. 
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Graph 6: Sociogram met de componenten in het bredere liberale netwerk 

~8 
.120~67 

2 
3 

7 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

22 

23 

26 

28 
30 

34 

37 
42 

43 

~1 6 

~28 

r:: 
J123-b122 

~ 
---v109 

Liberale Associatie 
Nationale Strijdersbond-
afdeling Gent 
Werk der Gentse Kinderkribben 

Vlaamse Vereniging ter 
Verspreiding van de Franse Taal 
Bond der oud-leerlingen van het 
Atheneum 
Koninklijke en Ridderlijke Gilde 
van Sint-Miehiel 
Voorwacht der Liberale 
Associatie 

Van Crombrugghe's 
Genootschap 
Bond der leerlingen en oud-
leerlingen van het Instituut van 
Gent 
Menslievende Kring 'De zonder 
Naam, niet zonder Hart' 
Liberale Volksgezinde 
Vereniging 'Help U Zelve' 
Liberale Wijkkring Akkergem 

A.R.A. La Gantoise 
Club Nautique 

Cercle Commercial et Industrie! 

Gold Club de Gand 
Mutualité du Commerce et de 
!'Industrie 
Koop handels- en 
Nijverheidsbond 

44 
46 

47 

48 

49 

50 

52 

53 

56 

61 

62 

67 

68 
71 

72 

75 
78 

79 

Vereniging der Handelsreizigers 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
Kunst- en Letterkring 85 Fanfare 'Vaderlandsliefde' 

Maatschappij voor Geschied- en 86 Société 'Avenir Horticole' 
Oudheidkunde 
Liberale Wijkkring Ra bot en 97 Verbond der Liberale Kringen en 
Brugsepoort Inrichtingen van groot-Gent 
Maatschappij voor Landbouw- 100 Maatschappij ter Bevordering der 
en Plantkunde Schone Kunsten 
Consulskring 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 

Vereniging voor Nijverheids-en 106 Vereniging der Liberale 
Decoratieve Kunsten Vrouwenafdelingen van groot-

Gent 
Sport Nautique 109 Vereniging 'Kinderl ust' 

Amicale des dames libérales 117 Federatie der Liberale Jeugd -
gantoises Gent-Eeklo 

Maatschappij tot Bescherming 118 Samenwerkende Maatschappij 
van Gemartelde Kinderen 'Vrijheidsliefde' 
Maatschappij 'De Vrienden van 119 Fonds Nemorin Wiemer 
het Museum' 
Liberale Volksbond 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 'Vrijheidsliefde' 
Willemsfonds -afdeling Gent 121 La Concorde 
Maatschappij 'De Melomanen' 122 Maatschappij van Nederlandse 

Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

Liberale Wijkkring 123 Liberale Volksbond van het 
Kortrijksepoort arrondissement Gent-Eeklo 
Amitiés françaises 124 Société Callier 
Liberale Wijkkring Saspoort- 125 Bond ter verdediging der 
Meulestede gemeentescholen 
Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 
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Er zijn vier kleinere componenten, waarvan twee triaden die ook in het manifest 

liberale web zijn te onderscheiden (de component rond de 'Vrijheidsliefde', nrs. 67, 118, 

en 120, en de Vlaamsgezinde component, nrs. 68, 122 en 123). Daarnaast kunnen nog 

twee dyaden worden onderscheiden: de Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' 

(nr. 23) is gelinkt aan de Vereniging 'Kinderlust' (nr. 109), en de Bond der (oud-)leerlingen 

van het Instituut van Gent (nr. 18) onderhoudt een meervoudige relatie met A.R.A. 'La 

Gantoise' (nr. 28). De vijfde en grootste component bestaat uit 44 verenigingen, die uit 

diverse sectoren afkomstig zijn. De meeste politieke organisaties behoren tot deze 

component, die eigenlijk een uitbreiding is van de component rond de Liberale Associatie 

(nr. 2) in het manifest liberale organisatieweb. 

Vervolgens is het ook interessant het centrum van het netwerk te identificeren. 

De kenmerken van het netwerkcentrum zeggen volgens Duffhues, Peiling en Roes 

immers vaak ook iets over de aard van het totale netwerk. Zij stellen het onderhouden 

van directe relaties met minstens tien procent van alle verenigingen voorop als criterium 

om tot het netwerkcentrum gerekend te kunnen worden.1os Aan de hand van de 

gegevens over de graden van de verschillende organisaties kan worden vastgesteld dat 

hier zo'n 39 van de 85 verenigingen aan dat criterium voldoen. Om de groep 

centrumorganisaties toch enigszins overzichtelijk te houden wordt de voorwaarde dan 

ook opgetrokken tot twintig procent. In dat geval blijken 14 organisaties aan de 

vereisten te voldoen: zij zijn met minstens 17 andere verenigingen (of 20% van 85) direct 

verbonden. Het gaat meer bepaald om de volgende organisaties: de Liberale Associatie, de 

Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunsten, de Maatschappij 'De Vrienden van het 

Museum ', de Société Callier, de Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten, de 

Maatschappij 'De Melomanen', de Amitiés Jrançaises, La Concorde, de Bond der oud-leerlingen 

van het Atheneum, de Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Michiel, de Voorwacht der 

Liberale Associatie, de Kunst- en Letterkring, de Cercle Commercial et Industrie[, de 

Maatschappij tot Bescherming van Gemartelde Kinderen. Het centrum kan evenwel nog 

verder gepreciseerd worden door ook rekening te houden met de mate waarin de 

organisaties een intermediaire functie vervullen, dus met hun betweenness. Van de 

veertien verenigingen met de grootste betweenness, zijn er acht die tevens behoren tot de 

tosT. Duffhues, A Peiling en J. Roes, Bewegende patronen . . . , p. 49. 
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groep met de hoogste graden, namelijk de Liberale Associatie, de Société Callier, de Amitiés 

françaises, de Maatschappij 'De Melomanen', de Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve 

Kunsten, Maatschappij 'De Vrienden van het Museum', de Voorwacht der Liberale Associatie 

en de Kunst- en Letterkring. 

De acht bovenstaande organisaties kunnen dus worden weerhouden als het 

centrum van het bredere liberale netwerk (zie Graph 7). Dat zij daadwerkelijk ook één 

hechte groep vormen valt af te leiden uit het feit dat ze grotendeels in dezelfde en/ of in 

sterk overlappende cliques voorkomen. Binnen dit netwerkcentrum worden bovendien 

enkele belangrijke verbindingen, opgevat als meervoudige relaties, gerealiseerd. Het is 

samengesteld uit twee politieke en zes culturele verenigingen, die allen te situeren zijn 

in een voornamelijk Franstalig-burgerlijke hoek. Er zijn drie duidelijk liberale 

organisaties, de Liberale Associatie, de Voorwacht der Liberale Associatie en de Société Callier. 

Opmerkelijk is dat deze belangrijke banden hebben met prestigieuze culturele 

organisaties waar gedurende het interbellum ook prominente katholieken in het bestuur 

zetelen, waaronder de Amitiés françaises, de Maatschappij' De Vrienden van het Museum' en 

de Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunsten. Dat bepaalde liberale (politieke) 

organisaties een hechte groep vormen met verenigingen met een significante katholieke 

inbreng is een erg belangrijke vaststelling in het kader van de vraag naar ideologische 

segregatie van het Gentse georganiseerde liberalisme. In hoeverre de 

ideologieoverschrijdende connecties in het centrum ook in de rest van het netwerk 

aanwezig zijn komt hieronder dan ook verder aan bod. 
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Graph 7: Sociogram van het centrum van het bredere liberale netwerk 

Maatschappij 'De Melomanen' 

Maatschappij 'De vrienden van het museum' 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant= cultuur; zandloper= politiek). 

47 



Omdat de graph met alle B5 organisaties door de grote hoeveelheid aan 

informatie minder overzichtelijk is, zullen in wat volgt de verenigingen en hun relaties 

evenwel per sector worden overlopen. Er wordt nagegaan in welke mate er binnen de 

diverse sectoren van het bredere liberale netwerk enige structurele samenhang en 

cohesie aanwezig zijn. Daarnaast worden vooral ook de meervoudige relaties van de 

sectororganisaties met deze van het manifest liberale organisatieweb bekeken, ten einde 

verder te kunnen achterhalen welke zich het sterkst met dit exclusief liberale 

organisatiewezen inlaten. Met hetzelfde doel voor ogen wordt ook gecontroleerd of 

bepaalde verenigingen, bij gebrek aan meervoudige relaties, misschien wel meerdere 

keren enkelvoudig gelinkt zijn aan diverse, duidelijk liberale organisaties. Voor de 

sector politiek wordt verwezen naar het deel over het manifest liberale web, aangezien 

alle geselecteerde politieke structuren uiteraard manifest liberaal zijn. Die sector komt 

hier dus niet meer afzonderlijk aan bod. 

Cultuur. Wanneer men zowel de enkelvoudige als de meervoudige relaties in 

beschouwing neemt, vertoont de culturele sector een grote samenhang. De dertig 

verenigingen vormen één component, en er zijn slechts twee isolates (zie Graph BA): de 

Laurentkring 'Werken en Leeren' (nr. 3B), en de Vogelteeltmaatschappij 'Het Neerhof (nr. 24), 

die zich vooral bezighield met het inrichten van tentoonstellingen.1D6 Er kan een centrum 

van 7 organisaties afgebakend worden op basis van de informatie over de graad en de 

betweenness van de diverse actoren. Dit centrum bestaat uit de Vereniging voor 

Nijverheids-en Decoratieve Kunsten (nr. 52), Maatschappij 'De Vrienden van het Museum' (nr. 

62), de Kunst- en Letterkring (nr. 46), de Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde (nr. 

47), Maatschappij 'De Melomanen' (nr. 71), de Maatschappij ter Bevordering der Schone 

Kunsten (nr. 100) en de Société Callier (nr. 124). De meeste van bovengenoemde 

verenigingen behoren tot de belangrijkste instituties van het Gentse artistieke en 

culturele leven tijdens het interbellum (en ook daarvóór), en komen samen meermaals in 

overlappende cliques voor. De verbondenheid tussen de centrumorganisaties komt ook 

sterk tot uiting in de meervoudige relaties die ze met elkaar onderhouden. 

Het web met uitsluitend meervoudige relaties geeft een minder samenhangend 

beeld (zie Graph BB). Er zijn nu immers twee componenten en een heel pak meer 

106 B. Laureys, Bibliotheken te Gent (1891-1921): structuur en betekenis. Repertorium, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1986, p. 396. 
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geïsoleerde verenigingen. De kleinste component omvat het Willemsfonds (nr. 68) en de 

Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'De Taal is gansch het Volk' (nr. 

122), terwijl de andere component uit 11 organisaties bestaat, waaronder de zeven 

verenigingen die de meest centrale posities innemen. 

Vervolgens kunnen in de culturele sector die intermediaire structuren worden 

onderscheiden die er de sterkste banden met het manifest liberale organisatiewezen op 

na houden (zie Graph SC). In het voorgaande deel bleek reeds dat enkele (sociaal)

culturele organisaties deel uitmaakten van het manifest liberale web. Er kon worden 

gewezen op het feit dat de twee culturele verenigingen die de Vlaamse zaak bijzonder 

genegen waren hun sterkste politieke 'bondgenoot' vonden in de Liberale Volksbond van 

het arrondissement Gent-Eeklo (nr. 123). Beschouwt men ook de enkelvoudige relaties, dan 

zijn 'De Taal is gansch het Volk'(nr. 122) en het Willemsfonds (nr. 68) wel verbonden met 

één of enkele organisaties uit het kluwen rond de Liberale Associatie, zij het niet erg sterk. 

Het Van Crombrugghe's Genootschap (nr. 15), dat één bestuurslid gemeenschappelijk heeft 

met het Willemsfonds, beschikt over meervoudige relaties met diezelfde groep. De vier 

liberale Laurentkringen (nrs. 38, 57, 70, 79), de enige van de oorspronkelijke tien 

genootschappen die de oorlog overleefden, zijn vooral vervlochten met diverse politieke 

structuren uit de invloedssfeer van de Associatie.107 Bovendien zijn drie onder hen 

gerelateerd, zij het niet meervoudig, aan de Société Callier (nr. 124), de organisatie die de 

fondsen beheerde ten voordele van de kringen. De Société zelf bezit dan weer stevige 

banden met de Liberale Associatie (nr. 2). Zo ook enkele niet per definitie (exclusief) 

liberale groeperingen. Meer bepaald gaat het om de volgende, hoofdzakelijk centrale 

organisaties: La Concorde (nr. 121), Fanfare 'Vaderlandsliefde (nr. 85), de Vereniging voor 

Nijverheids-en Decoratieve Kunsten (nr. 52), Maatschappij 'De vrienden van het Museum' (nr. 

62), de Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten (nr. 100) en de Amitiés françaises 

(nr. 75). Andere organisaties beschikken over meerdere enkelvoudige relaties met 

exclusief liberale structuren. Zo onderhouden de Kunst- en Letterkring (nr. 46), de Amitiés 

italiennes (nr. 17), het Comité de Représentations de Comédies françaises (nr. 35) en de 

Maatschappij 'De Melomanen' (nr. 71) directe contacten met diverse liberale organisaties, 

waaronder voornamelijk de Liberale Associatie, de wijkkringen en de Société Callier. 

107 D. De Vylder, De Laurentkringen ... , p. 94. 
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In dit bredere netwerk zijn de belangrijke manifest liberale structuren dus erg 

sterk vervlochten met enkele prestigieuze lokale artistieke instituties. In het Manifest der 

Liberale Partij, een brochure met verkiezingspropaganda naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1938, gaat men trouwens erg prat op de onmiskenbare 

rol van bepaalde liberale prominenten in het Gentse kunstleven: 'Onze Partij is 

daarenboven fier te mogen onderlijnen, dat overal waar op kunstgebied ( ... ) belangrijke 

initiatieven ten voordele van de stad genomen werden, steeds onze liberale vrienden 

vooraan stonden.' 108 De Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunsten bijvoorbeeld 

werd in 1903 opgericht, met als doel onder andere het aanleggen van een verzameling 

(gebruiks)voorwerpen, 'vormgegeven op een kunstzinnige manier', en dus het 

promoten van de sierkunsten)09 In 1897 ontstond de Maatschappij 'De Vrienden van het 

Museum')10 Deze vereniging groepeerde de 'vriendenkring' van het Gentse Museum 

voor Schone Kunsten. Ze liet zich in met het coördineren van de aankoop van nieuwe 

doeken en sculpturen voor de museumcollectie, dit alles met het doel in Gent een voor 

het publiek toegankelijk centrum voor Vlaamse schilderkunst te creëren.m De 

Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten (of Société pour l'encouragement des Beaux

Arts) vond dan weer haar oorsprong in de samensmelting van de Société Royale des 

Beaux-Arts et de Littérature en de Société des Amis des Beaux- Arts in 1853. Zij nam het 

initiatief voor de belangrijke driejaarlijkse kunstsalons.m De verenigingen uit 

onmiskenbaar Franstalige hoek zijn de Amitiés françaises, de Kunst- en Letterkring en het 

Comité de Représentations de Comédies françaises. De Amitiés françaises (opgericht in 1919) 

wilde in eerste instantie de intellectuele banden met Frankrijk aanhalen,113 Het is dan 

ook weinig verwonderlijk dat deze vereniging regelmatig samenwerkte met de Kunst- en 

Letterkring wat het organiseren van voordrachten betreft. De Kunst- en Letterkring (Cercle 

Artistique et Littéraire), in 1879 als multidisciplinair kunstgenootschap voortgevloeid uit 

tos Manifest der Liberale Partij. Onze aanspraken op waardering vanwege het Kiezerskorps, Gent, 
Liberale Associatie, 1938, p . 14-15. 
l09 'Union des arts industriels et décoratifs', Gand Artistique, 1 (1922): 7, p. 100. 
no 'Société des amis du musée de Gand', Gand Artistique, 1 (1922): 7, p. 101. 
111 F. De Clerq, Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1982, p. 63. 
112 F. De Clerq, Spanningsvelden ... , p. 64. 
113 J. Huysmans, Pour le maintien de la culture française en Flandre. De reactie van de Franssprekende 
elite op de sociale veranderingen na Wereldoorlog I. Haar houding ten opzichte van de vernederlandsing 
van het openbare leven. Gent, 1918-1940, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 1980, p. 178. 
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de fusie van de Société Littéraire en het Kunstgenootschap, profileerde zich tijdens het 

interbellum immers sterk als een Franse cultuurtempeL Ook het Comité de Représentations 

de Comédies françaiseswenste duidelijk via toneelopvoeringen haar steentje bij te dragen 

tot het verspreiden van de Franse taal en 'beschaving'. Maatschappij 'De Melomanen' was 

dan weer een van de oudste en bekendste Gentse zangmaatschappijen, die vanaf 

ongeveer 1880 naast een zangafdeling ook een toneelafdeling in het leven riep. 

Oorspronkelijk voerde de vereniging Franstalige stukken op, alhoewel er na de Eerste 

Wereldoorlog een evolutie naar steeds meer Nederlandstalige opvoeringen te bespeuren 

viel, onder meer doordat Nederlandstalige toneelregisseurs werden aangetrokken.J14 Tot 

slot kan nog La Concorde worden vermeld, een reeds in 1804 opgerichte 

'vermaakmaatschappij' voor de (liberale) elite met aanvankelijk nogal orangistische 

sympathieën. Onder het voorzitterschap van burgemeester Braun nam het genootschap 

een pluralistisch profiel aan, aangezien voortaan ook niet-liberalen konden worden 

opgenomen als lid. US 

114 V. Vandeputte, Proeve van inventarisatie van theaterarchief Archief en Documentatie van Dhr. A.E. 
De Frenne (1900-1979), o.m. algemeen voorzitter van de K.M. De Melomanen, Brussel1990, p . 11. 
115 F. Van Tyghem, 'Het Genootschap La Concorde en haar afgebroken verenigingsgebouw te 
Gent', Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, 22 (1969-1972), p. 25. 
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Graph SA: Sociogram met de culturele organisaties die zich in het bredere liberale 
netwerk bevinden 

4 Cercle d'études 49 Maatschappij voor Landbouw- en 77 Kring der Winterconcerten 
Plantkunde 

9 Vlaamse Vereniging ter 52 Vereniging voorNijverheids-en 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 
Verspreiding van de Franse Taal Decoratieve Kunsten 

15 Van Crombrugghe's Genootschap 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 85 Fanfare 'Vaderlandsliefde' 
17 Arnitiés italiennes 59 Société des Concerts de Musique 86 Société 'A venir Horticole' 

ancienne et moderne 
20 Zangmaatschappij 'De Vereenigde 62 Maatschappij 'De Vrienden van 93 Symfonie 'Excelsior' 

Werklieden' het Museum' 
24 Vogelteeltmaatschappij 'Het 64 Société académique d 'Histoire 100 Maatschappij ter Bevordering der 

Neerhof' Schone Kunsten 
35 Comité de Représentations de 68 Willemsfonds - afdeling Gent 110 Arnitiés belgo-portugaises 

Comédies françaises 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 121 La Concorde 
46 Kunst- en Letterkring 71 Maatschappij 'De Melomanen' 122 Maatschappij van Nederlandse 

Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

47 Maatschappij voor Geschied- en 75 Arnitiés françaises 124 Société Callier 
Oudheidkunde 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer. 
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Graph SB: Sociogram met de culturele organisaties die zich in het brede liberale 
netwerk bevinden, met alleen de meervoudige relaties 
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4 Cercle d'études 49 Maatschappij voor Landbouw- en 77 Kring der Winterconcerten 
Plantkunde 

9 Vlaamse Vereniging ter 52 Vereniging voorNijverheids- en 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 
Verspreiding van de Franse Taal Decoratieve Kunsten 

15 Van Crombrugghe's Genootschap 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 85 Fanfare 'Vaderlandsliefde' 
17 Arnitiés italiennes 59 Société des Concerts de Musique 86 Société 'Avenir Horticole' 

ancienne et moderne 
20 Zangmaatschappij 'De Vereenigde 62 Maatschappij 'De Vrienden van 93 Symfonie 'Excelsior' 

Werklieden' het Museum' 
24 Vogelteeltmaatschappij 'Het 64 Société acadérnique d'Histoire 100 Maatschappij ter Bevordering der 

Neerhof' Schone Kunsten 
35 Comité de Représentations de 68 Willemsfonds -afdeling Gent 110 Arnitiés belgo-portugaises 

Comédies françaises 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 121 La Concorde 
46 Kunst- en Letterkring 71 Maatschappij 'De Melomanen' 122 Maatschappij van Nederlandse 

Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

47 Maatschappij voor Geschied- en 75 Amitiés françaises 124 Société Callier 
Oudheidkunde 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer. 

53 



Graph SC: Sociogram van de culturele organisaties van het bredere liberale web met 
het manifest liberale netwerk. 

2 Liberale Associatie 56 Amicale des dames libérales 93 Symfonie 'Excelsior' 
gantoises 

4 Cercle d'études 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
9 Vlaamse Vereniging ter 59 Société des Concerts de Musique 97 Verbond der Liberale Kringen en 

Verspreiding van de Franse Taal ancienne et moderne Inrichtingen van groot-Gent 
12 Voorwacht der Liberale Associatie 62 Maatschappij 'De Vrienden van 100 Maatschappij ter Bevordering der 

het Museum' Schone Kunsten 
15 Van Crombrugghe's Genootschap 64 Société académique d'Histoire 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 
17 Arnitiés italiennes 67 Liberale Volksbond 106 Vereniging der Liberale 

'Vrijheidsliefde' Vrouwenafdelingen van groot-
Gent 

20 Zangmaatschappij 'De Vereenigde 68 Willemsfonds- afdeling Gent 110 Amitiés belgo-portugaises 
Werklieden' 

23 Liberale Volksgezinde Vereniging 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 116 Liberale Bond Gent 
'Help U Zelve' 

24 Vogelteeltmaatschappij 'Het 71 Maatschappij 'De Melomanen' 117 Federatie der Liberale Jeugd -
Neerhof' Gent-Eeklo 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 118 Samenwerkende Maatschappij 
'Vrijheidsliefde' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 75 Arnitiés françaises 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

35 Comité de Représentations de 77 Kring der Winterconcerten 121 La Concorde 
Comédies françaises 

38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 78 Liberale Wijkkring Saspoort- 122 Maatschappij van Nederlandse 
Meulestede Letterkunde en Geschiedenis 'De 

Taal is gansch het Volk' 
46 Kunst- en Letterkring 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 123 Liberale Volksbond van het 

arrondissement Gent-Eeklo 
47 Maatschappij voor Geschied- en 81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk 124 Société Callier 

Oudheidkunde (Gent-Zuid) 
48 Liberale Wijkkring Rabot en 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 126 Centrale der Liberale Vakbonden 

Brugsepoort 'Help U Zelve' 
49 Maatschappij voor Landbouw- en 85 Fanfare 'Vaderlandsliefde' 

Plantkunde 
52 Vereniging voorNijverheids-en 86 Société 'Avenir Horticole' 

Decoratieve Kunsten 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant = cultuur; zandloper = politiek; cirkel = sociaal). 
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Sport. De sportsector vertegenwoordigt zo'n 13 verenigingen (Graph 9A). Het 

sportnetwerk is niet intern geïntegreerd. Het bestaat uit één isolate en vijf verschillende 

componenten (drie dyaden en twee triaden). Er zijn bovendien slechts twee organisaties 

die door meer dan één bestuurslid aan elkaar gerelateerd zijn, namelijk de Golf Club de 

Gand (nr. 37) en de Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Miehiel (nr. 11). 

Bekijkt men de meervoudige relaties met de exclusief liberale structuren (Graph 

9B), dan blijkt slechts één sportvereniging over een dergelijke relatie te beschikken: de 

Club Nautique (nr. 30). Er zijn daarnaast nog enkele sportverenigingen die meerdere 

enkelvoudige relaties bezitten met liberale structuren. Zo bijvoorbeeld twee 

turnkringen, de Gymnastische Volksmaatschappij (nr. 51) en de Club Gymnastique (nr. 95). 

Zij staan beide in verbinding met het Willemsfonds (nr. 68) en de Laurentkring 'Geluk in 't 

Werk' (nr. 57), terwijl de Volksmaatschappij daarnaast eveneens aan de Laurentkring 

'Vrijheidsliefde' (nr. 79) is gebonden. Dit is niet toevallig, want in de meeste 

Laurentkringen was immers in de loop van de late negentiende eeuw een turnafdeling 

opgericht.116 Een van de eerste leden van de turnafdeling van 'Geluk in 't Werk' in 1882 

was overigens Oswald De Schamphelaere, die gedurende het interbellum de Gentse 

afdeling van het Willemsfonds voorzat.n7 Verder hebben nog drie organisaties, de A.R.A. 

La Gantoise (nr. 28), de Sport Nautique (nr. 53) en de Gilde van Sint-Miehiel (nr. 11), 

meerdere enkelvoudige relaties met liberale, politieke verenigingen. De Sport Nautique 

en de Club Nautique waren beide roeiclubs, de Sint-Michielsgilde een schermvereniging. 

Roeien en schermen waren sporten die vooral beoefenaars telden uit de gegoede sociale 

milieus, aangezien ze qua lidmaatschap en uitrusting een serieuze financiële inspanning 

vereisten.ns Dit in tegenstelling tot turnen, dat allesbehalve een elitaire discipline was.119 

In La Gantoise, die ook grotendeels als een sportclub voor de welgestelde Gentenaar 

bekend stond, werden verschillende sporttakken beoefend zoals atletiek, tennis en 

hockey, maar ook voetbal. 

116 D. De Vylder, De Laurentkringen . .. , p. 46. 
117 Op nieuwe wegen. Maandblad van de Liberale Associatie - Gent, 1 (1937): 3, p. 1. 
118 G. Deseyn, 'Over Cinéma Pathé en Congé Payé ... De democratisering van de vrije tijd', in: 
Capiteyn A. (red.), Interbellum in Gent 1919-1939, Gent 1995, p. 219. 
119 M. Reynebeau, Een geschiedenis van België, Tielt 2004, p. 248. 
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Graph 9A: Sociogram met de sportorganisaties die zich in het brede liberale netwerk 

bevinden 

11 

13 
28 
30 
33 

Koninklijke en Ridderlijke Gilde 
van Sint-Miehiel 
Sailing Club 
A.R.A. La Gantoise 
Club Nautique 
Ghent Swimming Club 

37 

45 
51 
53 
63 

33 

Golf Club de Gand 

Académie gantoise de Billard 
Gymnastische Volksmaatschappij 
Sport Nautique 
Koninklijke en Ridderlijke 
Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer. 

76 Union gantoise de Gymnastique et 
de Sociétés Sportives 

95 Club Gymnastique 
115 Ghent Aviation Club 
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Graph 98: Sociogram van de sportorganisaties van het bredere liberale web met het 
manifest liberale netwerk 

2 Liberale Associatie 51 Gymnastische Volksmaatschappij 95 Club Gymnastique 
11 Koninklijke en Ridderlijke Gilde 53 Sport Nautique 97 Verbond der Liberale Kringen en 

van Sint-Miehiel Inrichtingen van groot-Gent 
12 Voorwacht der Liberale Associatie 56 Amicale des dames libérales 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 

gantoises 
13 SailingClub 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 106 Vereniging der Liberale 

Vrouwenafdelingen van groot-
Gent 

15 Van Crombrugghe's Genootschap 63 Koninklijke en Ridderlijke 115 Ghent Aviation Club 
Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 

23 Liberale Volksgezinde Vereniging 67 Libera le Volksbond 116 Liberale Bond Gent 
'Help U Zelve' 'Vrijheidsliefde' 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 68 Willemsfonds - afdeling Gent 117 Federatie der Liberale Jeugd -
Gent-Eeklo 

28 A.R.A. La Gantoise 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 118 Samenwerkende Maatschappij 
'Vrijheidsliefde' 

30 Club Nautique 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 76 Union gantoise de Gymnastique et 122 Maatschappij van Nederlandse 
de Sociétés Sportives Letterkunde en Geschiedenis 'De 

Taal is gansch het Volk' 
33 Ghent Swimming Club 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 123 Liberale Volksbond van het 

Meulestede arrondissement Gent-Eeklo 
37 Golf Club de Gand 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 124 Société Callier 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk 126 Centrale der Liberale Vakbonden 

(Gent-Zuid) 'Help U Zelve' 
45 Académie gantoise de Billard 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
48 Liberale Wijkkring Rabat en 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 

Brugsepoort 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant= cultuur; zandloper= politiek; cirkel= sociaal; driehoek= sport) . 
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Sociale organisaties. Indien men een netwerk als samenhangend beschouwt 

wanneer de grootste component minstens de helft van het totaal aantal organisaties 

omvat, dan kan het web van sociale organisaties nog op de valreep als zodanig worden 

bestempeld (Graph 10A).120 De grootste component van zes verenigingen (Cercle 

Commercial et Industrie[ (nr. 34), Vereniging der Handelsreizigers (nr. 44), Consulskring (nr. 

50), Koophandels- en Nijverheidsbond (nr. 43), Union des Employés (nr. 14) en Mutualité du 

Commerce et de !'Industrie (nr. 42)) telt voornamelijk groeperingen die de belangen van 

bepaalde beroepsgroepen behartigen. De drie expliciet liberale sociale organisaties, de 

Samenwerkende Maatschappij 'Vrijheidsliefde' (nr. 118), de Centrale der Liberale Vakbonden 

'Vrijheidsliefde' (nr. 120) en de Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' (nr. 126), zijn 

geïsoleerd. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat zij in hoofdzaak de 

werknemersbelangen wensen te verdedigen, terwijl de meeste sociale organisaties in de 

grootste component vooral kleinere of grotere zelfstandigen op het oog lijken te hebben. 

De 'vaderlandslievende' Nationale Strijdersbond (nr. 3) en de Nationale Bond der 

Oorlogsinvalieden (nr. 18) richten zich dan weer tot vrij specifieke (in wezen minder 

klassengebonden) bevolkingsdelen. Deze organisaties waren in belangrijke mate gericht 

op het verbeteren van de materiële situatie van oud-strijders en oorlogsslachtoffers 

(bijvoorbeeld door een oplossing te zoeken voor de stijgende levensduurte via het 

inrichten van coöperatieven), en claimden boven de politiek te staan.121 

12o J. Duffhues, A. Felling en J. Roes, Bewegende Patronen ... , p. 48. 
121 La Flandre Libérale, 9.10.1920 en 17-18.06.1929. 
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Graph tOA: Sociogram met de sociale organisaties in het bredere liberale netwerk 
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14 

3 Nationale Strijdersbond- afdeling 42 Mutualité du Commerce et de 118 Samenwerkende Maatschappij 
Gent !'Industrie 'Vrijheidsliefde' 

14 Union des Employés 43 Koop handels- en Nijverheidsbond 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Vrijheidsliefde' 

18 Nationale Bond der 44 Vereniging der Handelsreizigers 126 Centrale der Liberale Vakbonden 
Oorlogsinvalieden - afdeling Gent 'Help U Zelve' 

34 Cercle Commercial et Industrie! 50 Consulskring 118 Samenwerkende Maatschappij 
'Vrijheidsliefde' 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer. 
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Graph lOB: Sociogram van de sociale organisaties van het bredere liberale web met 
het manifest liberale netwerk. 

2 Liberale Associatie 44 Vereniging der Handelsreizigers 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
3 Nationale Strijdersbond- afdeling 48 Liberale Wijkkring Ra bot en 97 Verbond der Liberale Kringen en 

Gent Brugsepoort Inrichtingen van groot-Gent 
12 Voorwacht der Liberale Associatie 50 Consulskring 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 
14 Union des Employés 56 Amicale des dames libérales 106 Vereniging der Liberale 

gantoises Vrouwenafdelingen van groot-
Gent 

15 Van Crombrugghe's Genootschap 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 116 Liberale Bond Gent 
18 Nationale Bond der 67 Liberale Volksbond 117 Federatie der Liberale Jeugd -

Oorlogsinvalieden - afdeling Gent 'Vrijheidsliefde' Gent-Eeklo 
23 Liberale Volksgezinde Vereniging 68 Willemsfonds - afdeling Gent 118 Samenwerkende Maatschappij 

'Help U Zelve' 'Vrijheidsliefde' 
26 Liberale Wijkkring Akkergem 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 120 Centrale der Liberale Vakbonden 

'Vrijheidsliefde' 
31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 122 Maatschappij van Nederlandse 

Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

34 Cercle Commercial et Industrie! 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 123 Liberale Volksbond van het 
Meu lestede arrondissement Gent-Eeklo 

38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 124 Société Callier 
42 Mutualité du Commerce et de 81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk 126 Centrale der Liberale Vakbonden 

!'Industrie (Gent-Zuid) 'Help U Zelve' 
43 Koop handels- en Nijverheidsbond 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant= cultuur; zandloper= politiek; cirkel= sociaal). 
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Wat meervoudige relaties met duidelijk liberale structuren betreft, zijn er vijf 

sociale organisaties te onderscheiden die aan de vereisten voldoen (Graph lOB). Zoals 

reeds opgemerkt is, zijn de sociale organisaties van 'Vrijheidsliefde' verbonden met hun 

politieke tegenhanger, de Liberale Volksbond 'Vrijheidsliefde' (nr. 67). In het bereik van de 

Liberale Associatie (nr. 2) of de wijkkringen liggen de Koophandels-en Nijverheidsbond (nr. 

43), de Vereniging der Handelsreizigers (nr. 44) en de Nationale Strijdersbond (nr. 3). De 

meerdere enkelvoudige relaties in acht genomen, kunnen daar nog aan toegevoegd 

worden: de Cercle Commercial et Industrie! (nr. 34), waar overigens minstens één 

prominente katholiek in het bestuur zat, en de Nationale Bond der Oorlogsinvalieden (nr. 

18). 

Jeugd. Deze sector bestaat slechts uit één organisatie, Les Semailles en Soleil, een 

erg patriottisch ingestelde jeugdvereniging.122 Deze is in dit web evenwel met geen 

enkele liberale politieke, sociale of culturele vereniging verbonden. 

Onderwijs. De drie onderwijsorganisaties vormen onderling geen 

samenhangend netwerk, maar twee ervan zijn wel vervlochten met het exclusief liberale 

organisatiewezen (Graph 11). Zowel de Bond der oud-leerlingen van het Atheneum (nr. 10) 

als de Bond ter verdediging der gemeentescholen (nr. 125) hebben meer dan één bestuurslid 

gemeenschappelijk met de Liberale Associatie (nr. 2). Beide organisaties zijn, weinig 

verrassend, te situeren in de sfeer van het officieel onderwijs en zijn eveneens 

enkelvoudig of meervoudig verbonden met de Société Callier (nr. 124). Vooral de oud

leerlingenbond van het Atheneum bezit daarnaast talrijke enkelvoudige relaties met 

exclusief liberale organisaties, zoals politieke verenigingen (onder andere de Liberale 

Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo, nr. 123) en het Willemsfonds (nr. 68). 

Opmerkelijk is misschien de geïsoleerde positie van de Bond der leerlingen en oud

leerlingen van het Instituut van Gent (nr. 16). Het instituut was in die periode een 

Franstalige privé-school voor jongens en behoorde dus tot meer prestigieuze Gentse 

onderwijsinstellingen.123 Vermoedelijk heeft de geïsoleerde positie onder meer te maken 

met de jeugdige leeftijd van veel bestuursleden, vermits de Bond ook een vereniging 

voor leerlingen was. 

122 Les Semailles en Soleil. Journal de la Jeunesse Patriotique Belge, 1 (1925): 1, p. 1. 
123 D. De Weerdt, 'Op de schoolbanken vanaf drie. De uitbouw van het stedelijk onderwijsnet', in: 
Capiteyn A. (red.), Interbellum in Gent . .. ,p. 121. 
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Graph 11: Sociogram van de onderwijsorganisaties van het bredere liberale web met 
het manifest liberale netwerk 

2 Liberale Associatie 57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 
10 Bond der oud-leerlingen van het 67 Liberale Volksbond 106 Vereniging der Liberale 

Atheneum 'Vrijheidsliefde' Vrouwenafdelingen van groot-
Gent 

12 Voorwacht der Liberale Associatie 68 Willemsfonds - afdeling Gent 116 Liberale Bond Gent 
15 Van Crombrugghe's Genootschap 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 117 Federatie der Liberale Jeugd -

Gent-Eeklo 
16 Bond der leerlingen en oud- 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 118 Samenwerkende Maatschappij 

leerlingen van het Instituut van 'Vrijheidsliefde' 
Gent 

23 Liberale Volksgezinde Vereniging 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 120 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Help U Zelve' Meulestede 'Vrijheidsliefde' 

26 Liberale Wijkkring Akkergem 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 122 Maatschappij van Nederlandse 
Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk 123 Liberale Volksbond van het 
(Gent-Zuid) arrondissement Gent-Eeklo 

38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 124 Société Callier 
48 Liberale Wijkkring Ra bot en 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 125 Bond ter verdediging der 

Brugsepoort gemeentescholen 
56 Amicale des dames libérales 97 Verbond der Liberale Kringen en 126 Centrale der Liberale Vakbonden 

gantoises Inrichtingen van groot-Gent 'Help U Zelve' 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant= cultuur; zandloper= politiek; cirkel =sociaal; onderwijs =ruit). 
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Liefdadigheid. Het netwerk van de zes liefdadigheidsverenigingen op zich 

vertoont evenmin enige samenhang. Naast vier isolates hebben enkel het Werk der Gentse 

Kinderkribben (nr. 7) en de Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' (nr. 22) 

een enkelvoudige band. Bekijkt men echter de relaties met het exclusief liberale netwerk, 

dan blijken de liefdadigheidsorganisaties er toch wel stevig ingebed (Graph 12). Vier zijn 

meervoudig verbonden met één of meer politieke structuren. Het Nemorin Wiemerfonds 

(nr. 119), het Werk der Gentse Kinderkribben (nr. 7) en de Maatschappij tot Bescherming van 

Gemartelde kinderen (nr. 61) liggen duidelijk in de invloedssfeer van de Liberale Associatie 

(nr. 2). De Vereniging 'Kinderlust' (nr. 109) is daarentegen meervoudig gerelateerd aan de 

Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' (nr. 23). Het Nemorin Wiemerfonds was in 

1927 opgericht met de bedoeling de intellectuele ontwikkeling van (behoeftige) 

schoolkinderen van het officieel onderwijs te stimuleren. Meer concreet probeerde men 

fondsen te verzamelen om deze leerlingen Frans-Nederlandse woordenboeken en 

andere wetenschappelijke werken te schenken.124 De woordenboeken waren duidelijk 

ook bestemd om de tweetaligheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen. Kinderlust 

was evenzeer een liefdadigheidswerk ten voordele van kinderen die in het officieel 

onderwijs school liepen. Meer bepaald steunde de vereniging de creatie van een 

schoolkolonie in de landelijke omgeving van Gent, zodat kinderen met een zwakker 

gezondheidsgestel er op krachten zouden kunnen komen. Met hetzelfde doel voor ogen 

werden overigens ook vakanties aan zee georganiseerd. 125 Het Werk der Gentse 

Kinderkribben fungeerde dan weer als een soort bewaarschool, omdat het zichzelf als taak 

oplegde de kleuters van uit huis werkende moeders overdag op te vangen.126 Uit de 

graph blijkt overigens, en dit lijkt weinig verbazingwekkend, dat de Kinderkribben sterke 

banden hebben met de liberale vrouwengroeperingen, zoals de Amicale des dames libérales 

gantoises (nr. 56). 

124 La Flandre Libérale, 14.06.1934. 
125 La Flandre Libérale, 29- 30.04.1929. 
126 La Flandre Libérale, 7.01.1920. 
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Graph 12: Sociogram van de liefdadigheidsorganisaties van het bredere liberale web 
met het manifest liberale netwerk 

81 

2 Liberale Associatie 61 Maatschappij tot Bescherming van 106 Vereniging der Liberale 
Gemartelde Kinderen Vrouwenafdelingen van groot-

Gent 
7 Werk der Gentse Kinderkribben 67 Liberale Volksbond 109 Vereniging 'Kinderlust' 

'Vrijheidsliefde' 
12 Voorwacht der Liberale Associatie 68 Willemsfonds - afdeling Gent 113 Tehuis der Wezen 
15 Van Crombrugghe's Genootschap 70 Laurentkring 'Nut en Vermaak' 116 Liberale Bond Gent 
22 Menslievende Kring 'De zonder 72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 117 Federatie der Liberale Jeugd -

Naam, niet zonder Hart' Gent-Eeklo 
23 Liberale Volksgezinde Vereniging 78 Liberale Wijkkring Sas poort- 118 Samenwerkende Maatschappij 

'Help U Zelve' Meulestede 'Vrijheidsliefde' 
26 Liberale Wijkkring Akkergem 79 Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 119 Fonds Nemorin Wiemer 
31 Liberale Wijkkring Eerste Wijk 81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk 120 Centrale der Liberale Vakbonden 

(Gent-Zuid) 'Vrijheidsliefde' 
38 Laurentkring 'Werken en Leeren' 82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 122 Maatschappij van Nederlandse 

Letterkunde en Geschiedenis 'De 
Taal is gansch het Volk' 

48 Liberale Wijkkring Ra bot en 94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 123 Liberale Volksbond van het 
Brugsepoort arrondissement Gent-Eeklo 

56 Amicale des dames libérales 97 Verbond der Liberale Kringen en 124 Société Callier 
gantoises Inrichtingen van groot-Gent 

57 Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 126 Centrale der Liberale Vakbonden 
'Help U Zelve' 

Opmerking: De lijndikte geeft de multipliciteit van de relaties weer en de vorm van de punten geeft de 
sector van de organisaties weer (vierkant = cultuur; zandloper = politiek; cirkel = sociaal; driehoek-omlaag = 
liefdadigheid) . 
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De andere liefdadigheidsorganisaties, het Tehuis der Wezen (m. 113) en de 

Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' (m. 22) zijn echter evenzeer in het 

manifest liberale netwerk opgenomen, vermits ze meerdere enkelvoudige relaties 

onderhouden met de verenigingen in dit web. Voor 'De zonder Naam, niet zonder Hart' 

hoeft dit in feite niet te verwonderen. Opgericht in 1855 door enkele liberaal-katholieke 

filantropen, ging deze liefdadigheidsmaatschappij daarna steeds meer een vrijzinnige 

koers varen, hoewel ernaar gestreefd werd neutraal te blijven in de hulpverlening zelf.127 

'Het Tehuis der Wezen was dan weer een organisatie opgericht in functie van het stichten 

en openhouden van kindertehuizen. Men wilde zich daarbij vooral richten op de 

kinderen die ten gevolge van de oorlog ofwel wezen waren geworden, ofwel niet meer 

thuis konden wonen bij hun invalide ouders.12B 

Synthese. Er zijn slechts twee sectoren waarin sprake kan zijn van een 

samenhangende netwerkvorming, voornamelijk de culture sector, en in mindere mate 

ook de sociale sector. Zeker in de culturele sector, en vooral wanneer men die 

organisaties bekijkt die meervoudig met elkaar zijn verbonden, lijkt er sprake te zijn van 

een gemeenschappelijke oriëntatie. 

In de sportsector valt vooral de nauwe relatie op tussen de manifest liberale 

structuren en de meer elitaire sportclubs, al vinden de turnclubs wel aansluiting bij de 

Laurentkringen. Vóór 1914 kenden de roeiclubs alleszins een niet geringe liberale 

inbreng, hoewel ook katholieke bestuursleden niet ontbraken. In de A.R.A. La Gantoise 

deed zich hetzelfde fenomeen voor.l29 Wat de sociale sector betreft zijn vooral de 

verenigingen van en voor zelfstandigen en de meer patriottisch gezinde verenigingen 

relatief sterk verbonden met de Liberale Associatie en/ of de liberale organisaties uit haar 

onmiddellijke omgeving. Ook hier weer kan wellicht geen sprake zijn van uitsluitend 

homogeen liberale verenigingen, aangezien bijvoorbeeld in de Cercle Commercial et 

Industrie[ ook katholieke bestuursleden aangetroffen werden. Die liberaal-katholieke 

combinatie is zeker ook heel sterk aanwezig in de voorname culturele verenigingen die 

127 K. Hens, Meer dan een halve eeuw private liefdadigheid te Gent: 'De Zonder Naam niet Zonder Hart' 
(1855-1914), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 2002, pp. 29, 72. 
128 La Flandre Libérale, 5.12.1924. 
129 J. Derwael, Sociale achtergrond van de Gentse sportverenigingen en hun bestuurders op het einde van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw (1890-1914), onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 2001, passim. 
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eerder al in het netwerkcentrum opdoken. De organisaties uit de onderwijs- en 

liefdadigheidssector die het nauwst gerelateerd zijn aan de manifest liberale structuren 

schijnen echter veel exclusiever liberaal van aard. Onderwijs en liefdadigheid gelden 

natuurlijk als de sferen waarin de levensbeschouwelijke breuklijn zich traditioneel erg 

hevig manifesteerde. 

Wanneer men dus het netwerk construeert van organisaties die zich het meest in 

het liberale milieu bewegen, dan blijkt dit ideologisch geen volstrekt homogeen 

organisatorisch complex te vormen. Zeker bij de organisaties die zich op een meer 

elitaire doelgroep (en in het bijzonder op haar ontspanningsleven) richten, lijkt de 

levensbeschouwelijke breuklijn minder relevant en spelen andere factoren (bijvoorbeeld 

het gezamenlijk behoren tot de burgerij) een belangrijkere rol. Het is dus niet zo 

makkelijk om de grenzen van het georganiseerde liberalisme scherp te trekken. Uit de 

netwerkanalyse blijkt immers dat heel wat verenigingen een niet te negeren rol in de 

liberale leefwereld spelen, maar zich ideologisch niet tot deze wereld beperken.130 Het 

netwerkcentrum geldt dus als een belangrijke indicator voor de rest van het netwerk, 

aangezien de ideologieoverschrijdende samenwerking zich ook in andere sferen van het 

netwerk voordoet. Bijgevolg wordt het Gentse liberale milieu tijdens het interbellum niet 

gekenmerkt door een volkomen sociale 'apartheid' op grond van ideologie. Zeker de in 

de partij actieve liberalen, waarvan toch kan verwacht worden dat ze de meeste affiniteit 

hebben met de liberale ideologie, leven niet volledig geïsoleerd van burgers met een 

ander ideologisch profiel. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de veelvuldige relaties van de 

Liberale Associatie met bepaalde culturele verenigingen. De vraag is echter of dit een 

geldige vaststelling is voor de totaliteit van de liberale populatie of slechts voor een 

beperkt (burgerlijk) segment. In het volgende deel wordt op deze vraag verder 

ingegaan. Niettemin kan men hier concluderen dat van een extern gesegregeerd en 

exclusief liberaal netwerk, en dus van een Gentse liberale zuil, eigenlijk geen sprake is. 

130 In Bijlage 5 is een lijst opgenomen van 59 verenigingen die, naast de manifest liberale 
structuren, ook de organisaties bevat die blijkens de analyse van de sectoren meervoudige of 
meerdere enkelvoudige banden onderhouden met deze manifest liberale structuren. 
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Besluit 
Om het zuilkarakter van het Gentse georganiseerde liberalisme tijdens het 

interbellum na te gaan werd in dit deel onderzocht in hoeverre de liberale intermediaire 

structuren een intern geïntegreerd en extern gesegregeerd complex vormden. Hiertoe 

werd in een eerste stap het netwerk van de manifest liberale organisaties nader 

bestudeerd. Dit organisatieweb bleek op het eerste zicht intern geïntegreerd, maar de 

samenhang was in feite erg fragiel omdat de taal- en sociale breuklijnen steeds aanwezig 

bleven onder de oppervlakte. Verder was het vooral de Liberale Associatie die de meest 

centrale en dus meest strategische en machtigste positie bekleedde. Zeker naar de 

politieke structuren toe leek sprake te zijn van een centraliseringsbeweging vanuit de 

Associatie. In feite kon het hele netwerk getypeerd worden als een vrij partijgecentreerd 

netwerk. De minder gunstige positie (vanuit strategisch oogpunt) van de subgroepen 

(het Vlaamsgezinde en sociale kamp) gaf aan dat deze het niet eenvoudig hadden om 

als efficiënte drukkingsgroepen te fungeren binnen het Gentse liberalisme. De 

informatie in verband met de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

onderstreepte verder dat een verregaande democratisering nog niet was bereikt. Deze 

vaststellingen in verband met de geringe beïnvloedingskansen van het Vlaamsgezinde 

en meer democratische liberalisme waren op zich misschien niet erg vernieuwend en 

tekenden zich ook af op nationaal vlak, maar relevant is wel dat in deze studie de 

structurele basis ervan is aangetoond. 

In feite werd in het manifest liberale netwerk het bestaan van een extern 

gesegregeerd organisatiecomplex a priori verondersteld, waardoor een belangrijk 

zuilcriterium niet kon gecontroleerd worden. Daarom werd een breder liberaal netwerk 

geconstrueerd aan de hand van de hiërarchische clustertechnieken. Deze lieten toe de 

verenigingen die zich het meest in het Gentse liberale milieu bewogen als 

netwerkactoren te selecteren. In het centrum van het aldus totstandgekomen netwerk 

bevond zich eveneens de Liberale Associatie. Dus ook in dit bredere liberale web 

bekleedde de lokale partijafdeling een erg invloedrijke positie. Zeker in de sectoren 

onderwijs en liefdadigheid hoorden de meeste organisaties in feite bij de groep exclusief 

liberale verenigingen thuis. Verschillende meer elitaire structuren in de sectoren cultuur 

en sport en enkele sociale organisaties waren dan weer sterk verbonden met de manifest 
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liberale structuren, maar rekruteerden hun bestuurders niet uitsluitend uit de liberale 

populatie. Het was dus in feite niet altijd makkelijk het georganiseerde liberalisme 

precies af te bakenen. Werd enkel rekening gehouden met de verenigingen die op het 

zicht duidelijk als liberaal waren te klasseren, dan vielen bepaalde organisaties onterecht 

buiten beschouwing. Breidde men de onderzoeksgroep uit tot organisaties die sterk tot 

de liberale leefwereld behoorden, dan bleek van een extern gesegregeerd netwerk op 

ideologische gronden niet veel over te blijven. In elk geval werd dit als bijkomend 

argument aangevoerd om beter niet van een liberale 'zuil' te spreken. 

Er wordt soms wel gesteld dat een compromisvorming tussen zuilelites 

kenmerkend is voor de pacificatiedemocratie zoals deze een wezenlijke versnelling 

kende na de Eerste Wereldoorlog.m Dat diverse liberale politieke organisaties er 

belangrijke contacten op nahielden met verenigingen waarin ook katholieke bestuurders 

de plak zwaaiden wordt hier echter niet als zodanig beschouwd. Ten eerste lijkt de in dit 

deel geschetste situatie veel minder te wijzen op een (tijdelijke) politieke 

compromisvorming dan op een ideologieoverschrijdende samenwerking die structureel 

verankerd is in het verenigingsleven. Men mag daarbij niet vergeten dat veel van de 

organisaties in het bredere netwerk reeds lang voor 1914 zijn opgericht, en er lijken 

weinig redenen te zijn om aan te nemen dat deze pas na de oorlog een qua profiel 

heterogeen bestuur zouden kennen (al kon dit in deze studie niet concreet getoetst 

worden). Ten tweede kan beargumenteerd worden dat, als men al het bestaan van een 

lokale (!) katholieke zuil mag veronderstellen, de meeste katholieke bestuursleden die in 

dit netwerk werden teruggevonden niet met zekerheid tot die zuilelite zouden behoren. 

Het gaat hier immers vooral om Franstalige, conservatieve katholieken, en deze stonden 

in die periode in een steeds moeilijkere positie binnen hun eigen katholieke partij.132 De 

kenmerken van het geconstrueerde bredere netwerk worden in deze studie dan ook 

vooral aangegrepen om het afwezig zijn van een extern gesegregeerde Gentse liberale 

131 Jeffrey Tyssens beschrijft bijvoorbeeld de compromisvorming tussen de zuilen op 
schoolpolitiek vlak tijdens het interbellum. Zie:]. Tyssens, Strijdpunt of pasmunt? 
Levensbeschouwelijk links en de schoolkwestie, 1918-1940, Brussel1993. 
132 Er heerste niet altijd een even grote eensgezindheid tussen de verschillende fracties binnen de 
katholieke partij. Bij de Gentse gemeenteraadsverkiezingen van 1932 kwamen dissidente 
conservatieven zelfs op met een afzonderlijke lijst. Zie: D. Martin, Het lokale politieke personeel. .. , 
pp. 230-233. 
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zuil aan te duiden, en niet zozeer als bewijs van de pacificatiepraktijken op politiek vlak 

van zuilelites. 
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Foto 1 Groepsfoto met liberale prominenten naar aanleiding van een voordracht door Minister 
van Onderwijs François Bovesse op 12 mei 1935 in de lokalen van de Liberale Wijkkring 
Vijfde Wijk (Liberaal Archief) 

Op de eerste rij kan men van links naar rechts de volgende personen onderscheidenl33: 
Maurits Basse (Willemsfonds), Rodolphe De Saegher (Liberale Associatie, Liberale Wijkkring 
Heuvelpoort, Kunst- en Letterkring,) Albert Mariën (Liberale Associatie), Victor Carpentier 
(Voorwacht der Liberale Associatie, Liberale Associatie, Société Callier, Vereniging voor 
Nijverheids- en Decoratieve Kunsten, Maatschappij 'De Vrienden van het Museum', La 
Concorde), Victor de Laveleye, Maurice Lippens (Liberale Wijkkring Vijfde Wijk, Sport 
Nautique), Alice De Keyser-Buysse (Liberale Wijkkring Vijfde Wijk, Amicale des dames 
libérales gantoises, Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent), François 
Bovesse, burgemeester Alfred Vanderstegen (Liberale Associatie, Cercle Commercial et 
Industrie!) Oscar Van Hauwaert (Laurentkring 'Geluk in 't Werk', Liberale Bond Gent), 
Gustaaf D'Hondt (Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede). 

133 Bij de personen die zich in het Gentse liberale milieu bewogen worden tussen haakjes enkele 
van de Gentse organisaties vermeld waarvan ze tijdens het interbellum in het bestuur zaten. 
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Foto 2 Vrouwenafdeling van de Liberale Wijkkring Heuvelpoort voor het Museum voor 
Schone Kunsten (Liberaal Archief) 

De wijkkring Heuvelpoort was reeds opgericht voor 1919 en telde tijdens het 
interbellum naast een vrouwensectie ook nog andere afdelingen, zoals een toneelgroep, 
een turnafdeling, een jeugdgroep, een reisafdeling en een teerlingclub. Voorzitters van 
de kring waren de advocaat en politicus Rodolphe De Saegher en later Leopold De 
Gezelle, die in de jaren '30 gemeenteraadslid was evenals bestuurslid van de Liberale 
Associatie. 
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Foto 3 Harmonie 'Théophile Vercoutere' van de Liberale Wijkkring Rabot en Brugsepoort 
(1924) (Liberaal Archief) 

Foto 4 Voetbalploeg 'Alliance' van de Liberale Wijkkring Ra bot en Brugsepoort (1924) 
(Liberaal Archief) 

Onder het voorzitterschap van advocaat en provincieraadslid Jean Van Impe, die in de 
jaren '30 voorzitter was van de Liberale Associatie, was Rabot en Brugsepoort een van de 
meest uitgebouwde liberale wijkkringen, met onder andere een harmonie, voetbalploeg, 
reisafdeling, toneelgroep, voorwacht, vrouwenafdeling, jeugdgroep, kaartersclub, 
spaarafdeling en werkerspensioenkas. 
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Foto 5 Turnafdeling van de Laurentkring 'Vrijheidsliefde' (1923) (Liberaal Archief) 

'Vrijheidsliefde' was de oudste van de Laurentkringen en een van de amper vier kringen 
die na de Eerste Wereldoorlog nog bestonden. Turnen was een van de belangrijkste 
activiteiten binnen de kring, die nog voor verdere omkadering zorgde in de vorm van 
bijvoorbeeld een toneelafdeling, reisafdeling of fotoclub. Tijdens het interbellum was 
onder andere Omer Hendrickx, een bankbediende die tevens actief was in het bestuur 
van de Samenwerkende Maatschappij 'Vrijheidsliefde', voorzitter. 
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Foto 6 Vereniging 'Kinderlust' (1931) (Liberaal Archief) 

Opgericht in 1929 stelde de liefdadigheidsvereniging 'Kinderlust' zich tot doel 
schoolkolonies te organiseren op het platteland en vakanties aan zee voor kinderen uit 
het officiële onderwijs met een zwakke gezondheid, opdat een verblijf in de buitenlucht 
hen fysiek zou versterken. Voorzitter was de advocaat Leopold Remouchamps, tevens 
bestuurslid van het Willemsfonds. 
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Foto 7 Opvoering door de toneelafdeling van hetVan Crombrugghe' s Genootschap (1937) 
(Liberaal Archief) 

Opgericht in 1857 ontplooide het Van Crombrugghe's Genootschap allerhande activiteiten 
met het oog op de sociaal-culturele vorming en ontspanning van haar leden. De 
toneelafdeling was een van de meest bloeiende en meest beruchte van het genootschap. 
In de tussenoorlogse periode, toen Felix Van Eecke er voorzitter was, zag bijvoorbeeld 
ook een studiekring het licht. 
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Culturele gevolgen van de netwerkstructuur 

In het voorgaande deel is gebleken dat het niet altijd zo eenvoudig is het 

georganiseerde liberalisme in Gent haarscherp af te bakenen. Men kan zich uiteraard 

beperken tot die organisaties wiens naam weinig twijfel doet rijzen over een liberale 

oriëntatie, hoewel op die manier het bestaan van een duidelijke grens op ideologische 

gronden eigenlijk te zeer wordt voorondersteld. Toch was het bekijken van het manifest 

liberale organisatienetwerk niet helemaal irrelevant, omdat het toeliet de positie van de 

belangrijkste exclusief liberale organisaties ten opzichte van elkaar in te schatten, en 

aldus enkele dieperliggende breuklijnen binnen het Gentse liberalisme te onderkennen. 

De Liberale Associatie bleek als lokale afdeling van de Liberale Partij alvast de centrale en 

dominante spil van dit web te zijn. Maar diezelfde Associatie bleek daarnaast ook over 

niet te negeren banden te beschikken met verenigingen (in hoofdzaak uit de culturele 

sector) die lang niet uitsluitend uit de liberale populatie rekruteerden. Het is juist dit 

dubbele gegeven en de culturele 'gevolgen' ervan die in dit deel verder worden 

uitgewerkt aan de hand van twee casussen: een kleinere casus over de liberale 

wijkkringen en een meer uitgebreide casus over de band van de manifest liberale 

structuren met de lokale artistieke instituties. Op die manier wordt getracht met 

betrekking tot de culturele identiteit van het Gentse liberalisme, althans zoals deze door 

de partijelite werd belichaamd en beoogd, enkele krachtlijnen uit te tekenen voor het 

interbellum. De hieruit getrokken conclusies hebben evenwel een enigszins hypothetisch 

karakter. De geldigheid ervan zou dus in het beste geval nog aan verder onderzoek 

moeten worden getoetst. 

De uitbouw van een liberale 'subcultuur'? 

De wijkkringen als propaganda-instrument 

Toen op het einde van de negentiende eeuw het algemeen (meervoudig) 

stemrecht in het vooruitzicht lag, spanden (potentiële) politieke machthebbers zich in 

76 



om de nieuwe kiezers zo veel mogelijk voor de eigen partij te winnen.l34 Dit was ook het 

geval aan liberale kant, waardoctrinairenen gematigden in die periode beslisten het net 

van arbeidersverenigingen uit te breiden om te voorkomen dat de arbeidersklasse 

volledig zou opgaan in een katholieke of socialistische invloedssfeer.13S In Gent 

resulteerde het bijvoorbeeld in de oprichting van de Liberale Werkersverdediging door 

burgemeester Lippens samen met een aantal gematigde liberalen.l36 Overigens, met de 

Laurentkringen was reeds vroeg gepoogd het socialisme in te dijken via de creatie van 

opvangstructuren voor arbeiders. 

Hoewel het manifest liberale netwerk op basis van structurele kenmerken niet 

meteen als een verzuild organisatienetwerk te typeren valt, impliceert dit niet dat het 

Gentse georganiseerde liberalisme na de Eerste Wereldoorlog niet zou geprobeerd 

hebben om haar electoraat verder te mobiliseren en omkaderen. Omkadering lijkt 

immers niet het exclusieve monopolie van verzuilde organisatorische complexen, maar 

ook mogelijk binnen meer partijgecentreerde netwerken. Deze laatste worden soms 

beschouwd als adequate alternatieven voor verzuilingsstrategieën.137 Gezien de weinig 

bevoorrechte (want zoals uit deze studie blijkt weinig strategische) positie van de 

liberale sociale, syndicale organisaties wordt echter wel eens beweerd dat de Liberale 

Associatie na de oorlog weinig heeft ondernomen om onder het nieuwe kiezerspotentieel 

aanhangers te recruteren.Bs Dit beeld moet echter genuanceerd worden. De Associatie 

trachtte wel degelijk haar achterban te verruimen, zij het dan vooral via de organisaties 

waarover zij een grote controle kon uitoefenen. Zeker de verschillende liberale 

wijkkringen lijken hierin een belangrijke rol gespeeld te hebben. Deze waren doorgaans 

in de laatste decennia van de negentiende eeuw gesticht, sommige in uitgesproken 

volksbuurten. Er waren qua samenstelling en houding verschillende nuances te 

onderscheiden: de ene kring was bijvoorbeeld al wat 'volkser' of Vlaamsgezinder dan de 

134 M. Boone, H. Gaus, P. Scholliers e.a., Dagelijks leven. Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en 
nu, Deurne/Ommen 1982, p. 139 (Culturele Geschiedenis van Vlaanderen 10). 
135 P. Lefèvre, 'De liberale organisatie ... ', p. 82. 
136 T. Van Acker, De verscheurde liberale familie te Gent (1891-1894), onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1984, p. 97. 
137 S. Hellemans, Strijd om de moderniteit ... ,p. 24. 
l38 D. Volcke, De strijd tussen de verschillende liberale fracties ... , p. 146. 
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andere.139 De vraag is nu hoe deze kringen werden ingeschakeld in de periode van het 

interbellum. 

Het lijkt er sterk op dat de Liberale Associatie na de oorlog de wijkkringen steeds 

meer naar zich toe heeft willen trekken. Zo bleek uit het manifest liberale web dat het 

gros van de liberale wijkkringen sterk met de centraal gelegen Associatie was verbonden 

(Akkergem, Saspoort-Meulestede, Heuvelpoort, Plezante Vest, Rabat en 

Kortrijksepoort). Het zijn overigens niet toevallig die kringen waarover in de 

geraadpleegde (en door de Associatie gecontroleerde) liberale persorganen het 

uitvoerigst werd bericht en die dus het meest actief schijnen geweest te zijn. Omdat we 

in de netwerkanalyses met ongerichte relaties hebben gewerkt (er is geen richting 

gegeven aan de invloedsrelaties) zouden de banden tussen Associatie en wijkkringen in 

principe nog kunnen duiden op een democratisering binnen het middencomiteit van de 

partij. Er zijn evenwel een aantal elementen die vooral in de andere richting wijzen. De 

vijandige woorden vanuit de Associatie jegens 'Help U Zelve' werden bijvoorbeeld mede 

veroorzaakt door het feit dat deze laatste probeerde de liberale kringen bij zich te doen 

aansluiten. Indien de 'dissidenten' hierin zouden slagen, zou dit voor de concurrerende 

Associatie uiteraard een verlies aan macht en controle over deze organisaties betekenen. 

Daarnaast werd van de bestuurders van deze wijkkringen soms gesteld dat zij voor de 

burgerij de schakel vormden in de communicatie met de 'werkende klasse' .140 Diezelfde 

bestuurders spraken over de Liberale Associatie als een moedervereniging die de 

algemene leiding in handen heeft. Het is overigens vanuit de Associatie dat in 1920 het 

initiatief werd genomen om tweemaal per maand een bijeenkomst te houden met de 

vertegenwoordigers van de wijkkringen, om het contact nog te versterken: 'De cette 

façon il y aura un contact permanent entre les chefs et les repésentants du parti avec les 

propagandistes des différents cercles. ( .. . ) il y aura plus de cohésion dans les travaux.'141 

Bovenstaand citaat laat in elk geval weinig twijfel bestaan over de 

centraliseringspogingen van de Associatie (zoals die ook uit de netwerkanalytische 

benadering naar voor komen). Het was voortaan vanuit de centraal gecoördineerde 

kringen dat volop (en misschien nog meer dan vroeger) aan eensgezinde propaganda 

139 D. Gaublomme, Macht en onmacht ... , p. 140. 
140 Gazette van Gent, 7-8.05.1934. 
141 La Flandre Libérale, 26.12.1920. 
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moest worden gedaan. Vooral het stimuleren en conserveren van een eendrachtig imago 

schijnt de lokale partijleiding daarbij nauw aan het hart te hebben gelegen. 

Het is in die zin niet zo verwonderlijk dat na de oorlog binnen deze wijkkringen 

aan een verdere organisatorische uitbouw werd gewerkt in functie van het verruimde 

kiespubliek Want niet alleen was het algemeen stemrecht enkelvoudig geworden, ook 

vrouwen mochten nu deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en bovendien was 

de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd tot 21 jaar. De opvang van dit nieuwe publiek werd 

gerealiseerd door de creatie van tal van onderafdelingen binnen de bestaande 

wijkkringen. Er bestonden per kring zeker verschillen qua aantal en specifieke aard van 

de afdelingen, maar overal kwam minstens een vrouwen- en jeugdgroepering van de 

grond. De onderafdelingen hadden een zekere autonomie voor het op touw zetten van 

eigen activiteiten en hadden bovendien meestal een eigen bestuur, maar deze kleine 

bestuursraden werden niet zelden bevolkt door leden uit het hoofdbestuur van de kring. 

Bovendien bestond er bij bepaalde gelegenheden ook een intense samenwerking tussen 

verschillende afdelingen onderling en met de moederkring. Zeker de wijkkringen in de 

meer volkse buurten streefden ernaar hun werking zo veel mogelijk uit te breiden en een 

zo groot mogelijk aantal domeinen te bestrijken, maar de uiteindelijke, overkoepelende 

doelstelling bleef natuurlijk wel steeds op het politieke plan te situeren (namelijk het 

aanwinnen van nieuwe kiezers). Een ongebreidelde en gevarieerde activiteit werd 

onmisbaar geacht voor de electorale groei en de slagkracht van de liberale partij. De 

advocaat Jean Van Impe, voorzitter van de Liberale Wijkkring Rabot en Brugsepoort, en 

tijdens de jaren dertig ook gedurende enkele jaren voorzitter van de Liberale Associatie, 

zag het alvast zo: 'Van Impe ( ... ) insiste à son tour sur la nécessité, pour Ie parti libéral 

tout entier, de multiplier les organismes qui puissent assurer son action constante sur les 

masses. ( ... ) A eet effet il fa ut multiplier les groupements ca pa bles d' agir sur 1' esprit de 

la jeunesse et de la conquérir à nos idées( .. . ).'142 

Het is inderdaad op de jongere populatie dat een belangrijk deel van de 

inspanningen was gericht. Het grootste stuk van de negentiende eeuw (ongeveer tot aan 

het uitbarsten van de schoolstrijd) had men zich eigenlijk maar weinig bezig gehouden 

142 La Flandre Libérale, 21.04.1920. 
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met de jeugd.143 Daar valt zeker na de oorlog nog maar weinig van te merken. De 

liberale wijkkringen telden bijvoorbeeld zogenaamde Jonge of Voorwachten, waar 

regelmatig politieke vraagstukken werden bestudeerd en besproken door jonge, 

strijdvaardige liberalen. De Voorwacht van de Liberale Associatie zelf bestond overigens 

reeds vóór 1914.144 In 1924 werd dan een overkoepelende organisatie opgericht voor de 

verschillende Jonge Wachten van het arrondissement: de Federatie der Liberale Jeugd.145 

Opmerkelijk is dat ook steeds meer initiatieven werden genomen voor het opvangen 

van nog jongere kinderen. In tal van kringen werden specifieke jeugd- en/ of 

kindergroepen opgericht, met welluidende namen als Rabots Liberale Jeugdgroep 

'Zonnestraal'. Het vormen van 'flinke liberalen' kon blijkbaar niet vroeg genoeg 

beginnen. Deze groepen hielden zich onder meer bezig met wat de 'culturele 

ontwikkeling' van de kinderen werd genoemd.146 Ze waren bedoeld om de spruiten van 

de volwassen kringleden op te vangen, maar konden natuurlijk ook handig ingezet 

worden om nog meer aanhangers te verwerven: 'De vriendjes van deze kleine leden zijn 

eveneens welkom en hun ouders zullen tevens de liberale bedrijvigheid leeren (sic) 

begrijpen en heel anders beschouwen dan die door de tegenstrevers wordt 

voorgesteld.' 147 Voor één kring werden zelfs sporen teruggevonden van een 

scoutsachtige meisjesgroep: de 'girl guides'. 148 Blijkbaar bestonden in die periode ook 

elders in België nog andere liberale scoutsgroeperingen. In La Flandre libérale werden ze 

de 'Belgian Boy-scouts libéraux' genoemd.149 Voornaamste bestaansreden scheen ook hier 

te zijn de jeugd uit katholieke en socialistische handen te houden. 

Dikwijls waren het ook de vrouwenafdelingen (die na de oorlog in verschillende 

wijkkringen vrij snel van de grond kwamen) die activiteiten voorbereidden voor de 

jongste leden, zoals klaas- en kerstfeesten, toneelopvoeringen en dergelijke meeL Deze 

vrouwen toonden zich bovendien bijzonder actief in het propageren van het officieel 

onderwijs. Dit gebeurde niet alleen door het aan andere moeders warm aanbevelen van 

de stadsscholen, maar ook door het ondersteunen en op touw zetten van tal van 

143 M. Boone, H. Gaus, P. Scholliers e.a., Dagelijks leven ... , p. 142. 
144 La Flandre Libérale, 2.08.1919. 
145 Gazette van Gent, 24-25.03.1924. 
146 Op nieuwe wegen. Maandblad van de Liberale Associatie- Gent, 1 (1937): 5, p. 13. 
147 Op nieuwe wegen. Maandblad van de Liberale Associatie- Gent, 1 (1937): 5, p. 13. 
148 La Flandre Libérale, 30.01.1924. 
149 La Flandre Libérale, 22-23.04.1924. 
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liefdadigheidswerken die de noodlijdende leerlingen van de officiële scholen ten goede 

moesten komen. Zo zetten ze zich bijvoorbeeld in voor het werk van de schoolkolonies, 

zodat zwakkere stadskinderen een poos in een gezondere omgeving konden verblijven, 

of het schoolkledingswerk van de Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede. De 

vrouwenafdelingen waren stevig ingebed in de grotendeels door mannen gedomineerde 

wijkkringen, al bestond er ook een meer autonome liberale vrouwengroepering: 

!'Amicale des dames libérales gantoises. Deze had niettemin wel haar lokalen in hetzelfde 

gebouw als de Liberale Associatie.lso De Amicale was eigenlijk ontstaan uit een vereniging 

voor oud-leerlingen van het Institut de Kerchove, een prestigieuze Franstalige 

onderwijsinstelling voor meisjes.1s1 Toch wilde de vereniging zich niet louter tot deze 

doelgroep beperken. Het lijkt erop dat de damesafdelingen in de wijkkringen zich in 

belangrijke mate baseerden op het voorbeeld van de Amicale, die naast een 

liefdadigheidssectie (voornamelijk ten voordele van het officieel onderwijs) ook een 

politieke afdeling kende. Dat de liberale vrouwengroeperingen op deze twee pijlers 

waren gefundeerd blijkt ook uit de objectieven die door de Vereniging der Liberale 

Vrouwenafdelingen van groot-Gent werden vooropgesteld, namelijk: ' ( ... ) développer 

l'éducation politique des femmes libérales gantoises, ( ... ) soutenir les oeuvres sodales 

libérales existantes ou en créer de nouvelles.'1s2 Het initiatief voor de oprichting van een 

overkoepelende vrouwenorganisatie in 1924 was uitgegaan van de Amicale des dames 

libérales gantoises. De verschillende wijkkringen, of tenminste hun vrouwenafdelingen, 

waren erin vertegenwoordigd. Met politieke opvoeding werd onder meer bedoeld dat er 

gereflecteerd werd over de nieuwe rol die de vrouw in de maatschappij had te spelen. 

Vaak werd op dat vlak een nogal emancipatorisch discours gehanteerd. De invloed van 

Alice De Keyser-Buysse, die de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen steunde en ooit 

voorzitster van de Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen, was hier zeker niet vreemd 

aan.153 

Naast de twee specifieke doelgroepen van jongeren en vrouwen werd over het 

algemeen getracht om binnen de wijkkringen invulling te geven aan de vrije tijd van alle 

150 La Flandre Libérale, 26.10.1934. 
151 D. De Weerdt, 'Op de schoolbanken vanaf drie ... ', p. 121. 
152 La Flandre Libérale, 1.06.1924. 
153 Voor meer over De Keyser-Buysse: zie B. D'hondt, Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van 
vijfliberale vrouwen, Gent 1996. 
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leden. De reeks sociale wetten die tijdens het interbellum tot stand kwam (zoals de 

achturendag of het betaald verlof) beïnvloedde immers sterk de vrijetijdsbesteding van 

de gewone man. 154 Er werd door de liberale organisaties dan ook gretig ingespeeld op 

deze democratisering van de vrije tijd. In feite kan wel gesteld worden dat ze, teneinde 

een permanent contact met de kiezer te kunnen onderhouden, zijn ontspanningsleven 

steeds meer poogden te monopoliseren. Ook dit gebeurde door middel van allerhande 

onderafdelingen binnen de liberale wijkkringen. Een opsomming van alle afdelingen per 

kring zou ons te ver leiden, maar toch een greep uit het aanbod: er waren toneel-, zang

en harmonieafdelingen, turnkringen en andere sportsecties (voetbal- of 'veloclubs', 

teerling werpen, biljard ... ), reisafdelingen en studiekringen. Reizen en sportbeoefening 

waren na de oorlog toegankelijker geworden voor een breder publiek, daarvan getuigt 

duidelijk ook de activiteit van de wijkkringen. Met het oog op de materiële noden van 

de leden telden de meeste bovendien een spaarafdeling, pensioenkas of 

verzekeringsfonds. De omkadering nam met andere woorden steeds grotere proporties 

aan. Bij een toespraak ter gelegenheid van het dertigste verjaardagsfeest van de kring in 

de wijk Rabot werd het mooi verwoord: 'Onderstand en lust tot spaarzaamheid, 

muzicale (sic) volmaaktheid, strijdlustigheid van voorwacht, toetreding en 

medewerking van het schone geslacht, prachtige toneelopvoeringen, versterking en 

harmonie der spieren, reisonderricht, gij hebt alles in het leven geroepen, of helpen in 

leven roepen.'1ss Over de kringen werd op de duur gesproken als 'grote liberale 

families'.ls6 In hoeverre deze aanpak bij de Gentse bevolking aansloeg en wat precies de 

motieven van de deelnemers waren is minder duidelijk. Maar in elk geval lijkt het erop 

dat kosten noch moeite gespaard werden om nieuwe reserves van 'vereerders en 

verdedigers van het liberale ideaal' aan te leggen. 

Besluit 

Men kan stellen dat de liberale wijkkringen fungeerden als belangrijke 

propaganda-instrumenten die onder het leiderschap van de Liberale Associatie moesten 

154 G. Deseyn, 'Over Cinéma Pathé ... ', p. 207. 
155 Gazette van Gent, 1-2.12.1924. 
t56 Bijvoorbeeld: Gazette van Gent, 28-29.10.1929: 'Hoe aangenaam en prettig gevoelt men zich 
altijd in de grote liberale familie van Rabot!' 
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bijdragen tot de verspreiding van de liberale gedachten onder een breder segment van 

de bevolking. Met de Laurentkringen was weliswaar reeds in de negentiende eeuw een 

begin gemaakt met het omkaderen van bepaalde bevolkingsgroepen. Ook daar werd 

door de burgerij getracht bepaalde waarden over te dragen. Niettemin mag misschien 

gesteld worden dat in de liberale wijkkringen de focus minder lag op moralisering en 

dat het veeleer zuiver electorale doelstellingen waren die er (althans bij de bestuurders) 

op het voorplan stonden. In feite hadden de wijkkringen een belangrijke rol te spelen in 

het inburgeringsproces van kiezers die op politiek vlak wellicht minder ervaren waren. 

Dit betekende dat ter hoogte van die kiezers een voor de partij relevante politieke 

cultuur moest worden ontwikkeld. Aan de hand van een hiërarchisch gestructureerde 

organisatorische uitbouw, waarbij de Associatie de controle over de kringen behield, 

werd dus in belangrijke mate gewerkt aan de creatie van een 'aparte wereld' (een 

praktijk die meestal met zuilen wordt geassocieerd), die haar inwoners uit de klauwen 

van de andere partijen moest zien te houden. Door het verenigingsleven steeds 

efficiënter als socialisatiecontext te hanteren, kon er vanuit de partijleiding naar 

gestreefd worden bepaalde waardepatronen over te dragen die de partij van electoraal 

succes moesten voorzien,157 Dit betekent dat althans naar het (nieuwe) kiezerspotentieel 

toe geprobeerd werd een afgescheiden liberale 'subcultuur' op te bouwen, met alleszins 

een sterke klemtoon op vrijzinnigheid (zie bijvoorbeeld het pleidooi voor de officiële 

scholen, ook al was de schoolstrijd in die periode meestal geen heet hangijzer meer), 

tweetaligheid en patriottisme als belangrijke determinerende elementen. 'Boven alles de 

verdediging onzer groote (sic) liberale princiepen (sic) van vrijheid ( ... )'werd er als het 

ware het credo van.tss Dus ook boven alles partijloyauteit Om de inhoud van deze 

waardepatronen verder uit te diepen, is echter nog bijkomend onderzoek vereist naar 

het functioneren van de wijkkringen.ts9 

157 Over de socialisatie-effecten van verenigingen, zie in het bijzonder: M. Hooghe, Sociaal kapitaal 
in Vlaanderen. Verenigingen en democratische politieke cultuur, Amsterdam 2003. 
158 Gazette van Gent, 11.11.1929. 
159 Het Liberaal Archief herbergt bijvoorbeeld nog een aanzienlijk aantal archiefbescheiden van 
de Liberale Wijkkring Akkergem uit de tussenoorlogse periode. 
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Of een Franstalige, burgerlijke 'subcultuur'? 

Terwijl de partijelite uit hoofdzakelijk electorale motieven via de verschillende 

wijkkringen bij haar achterban een sociale segregatie tot stand scheen te willen brengen, 

is het opmerkelijk hoe bepaalde burgerlijke elementen binnen de Associatie of het Gentse 

liberalisme in het algemeen er wat hun eigen cultuurleven betreft een andere standaard 

op nahielden. Waar in het geval van het ontspanningsleven in het kader van de 

wijkkringen de liberale ideologie als een bindend en determinerend criterium werd 

aangevoerd, lijkt dit voor de leden van de liberale burgerij niet noodzakelijk altijd het 

geval geweest te zijn. Bij hen op cultureel vlak geen segregatie op levensbeschouwelijke 

gronden, maar juist een ideologieoverschrijdende samenwerking, hoofdzakelijk omwille 

van taalredenen. De wijze waarop dit tot uiting komt wordt hier nagegaan aan de hand 

van een studie van het Gentse algemeen-culturele tijdschrift Gand Artistique, dat 

maandelijks verscheen van 1922 tot 1931. Het blad is eigenlijk in belangrijke mate het 

product van een bestaand netwerk van gewichtige culturele organisaties, zoals dit ook 

in het bredere liberale web naar boven kwam. Bovendien kende Gand Artistique (net 

zoals de meeste van deze artistieke instituties) een aanzienlijke, maar niet uitsluitend 

liberale inbreng. Het tijdschrift is dus een mooi voorbeeld van de culturele gevolgen die 

uit een bepaalde netwerkstructuur kunnen voortvloeien, maar het geeft tegelijk ook aan 

welke op cultureel vlak de smaakpatronen waren van de meer burgerlijke elementen uit 

het Gentse liberalisme. Beide aspecten komen achtereenvolgens aan bod in een overzicht 

van de belangrijkste medewerkers (zowel personen als organisaties) van het tijdschrift 

en een vrij uitvoerige inhoudsanalyse. 

De belangrijkste figuren en organisaties achter Gand Artistique, een 

Franstalig cultureel tijdschrift 

In dit onderdeel wordt ingegaan op enkele aspecten van de totstandkoming van 

het tijdschrift Gand Artistique als materieel product. Het zijn namelijk de gebundelde 

activiteiten van de directeur en de verschillende auteurs die resulteren in het ontstaan 
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van het fysieke object van het tijdschrift zelf. In wat volgt wordt dan ook een overzicht 

gegeven van de belangrijkste betrokkenen in dit proces van materiële productie en hun 

achtergrond. 

DE ROLVAN ALBERT HEYSE 

Albert Heyse, geschoold in de handelswetenschappen en hoofd van 'Vita', een 

firma die zich toelegde op de tabaks- en sigarenhandel, was ontegensprekelijk de 

stichter van Gand Artistique)60 Dit houdt in dat hij als particulier het initiatief nam tot de 

oprichting van het culturele blad en dat het wellicht met zijn kapitaal was dat het project 

werd opgestart. Er mag evenwel aangenomen worden dat de fondsen, nodig voor de 

verdere productie en instandhouding van Gand Artistique, in hoofdzaak werden 

bijeengebracht door consumenten en adverteerders (zie bijvoorbeeld de hoge 

abonnementsprijzen en talrijke advertenties). De stedelijke overheid kende overigens 

geen subsidies toe.J61 Dit betekent dus dat de patronage van kunst hier verzekerd werd 

door de markt. Het was trouwens in België na de Eerste Wereldoorlog gebruikelijker 

geworden dat tijdschriften gefinancierd werden door lezers en publiciteit in plaats van 

door privé-kapitaal.162 Het hanteren van de Franse taal was alvast een garantie voor een 

afzetmarkt die potentieel veel groter was dan deze voor Nederlandstalige periodieken. 

De lange bestaansduur van het Gentse tijdschrift (tien jaar) zonder onderbrekingen, die 

erg contrasteerde met het vluchtige karakter van veel andere culturele tijdschriften uit 

de jaren twintig, doet in elk geval vermoeden dat het blad toch een aanzienlijk aantal 

abonnees of betalende lezers wist te boeien. Hoewel er in Gand Artistique zelf geen 

redenen worden opgegeven voor het beëindigen van de activiteiten na 1931, is het 

wellicht niet toevallig dat deze stopzetting plaatsvond op het moment dat de 

kunstmarkt in elkaar was gestort ten gevolge van de algemene economische crisis 

ingeluid door de crash van WallStreet in 1929. 

160 Dubbele wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1922, p. 
153. 
161 Bestuurlijk memoriaal der stad Gent, Gent 1923, 1925, 1927, passim; Gemeenteblad van de stad Gent, 
Gent 1922-1931, passim. 
162 G. Kurgan-Van Hentenryk, 'lntroduction', dans: Kurgan-Van Hentenryk G. (éd.), Laboratoires 
et réseaux de diJfusion des idées en Belgique, Bruxelles 1994, p. 16. 
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Dat Heyse niet onmiddellijk als mecenas kan beschouwd worden doet niets af 

aan de belangrijke rol die hij als initiatiefnemer heeft gespeeld. Zijn macht lag in het feit 

dat hij in staat was kunstenaars/ auteurs, adverteerders en publiek te mobiliseren om 

een gezamenlijk doel te bereiken. Heyse vervulde een functie als directeur van het 

tijdschrift en legde in die hoedanigheid in veel gevallen de onderwerpen van de 

nummers van tevoren vast. Vervolgens werden dan enkele auteurs persoonlijk 

aangeschreven, waarop deze in het beste geval hun stukje opstuurden. Dat hij hierin 

aardig lukte, een prestatie die Joseph de Smet, voorzitter van de Kunst- en Letterkring, 

overigens toeschreef aan Heyses grote overtuigingskracht, spreekt uit de medewerking 

van verschillende gevestigde namen aan zijn tijdschrift.163 Dergelijke verwezenlijkingen, 

die toch een zekere culturele bagage en een rijkdom aan sociale contacten in de 

kunstwereld vereisen, lijken dan ook vreemd, gelet op het feit dat Heyse als 

sigarenhandelaar aan de kost kwam. Het moet dus op een andere manier geweest zijn 

dat hij reeds voldoende autoriteit en bekendheid genoot in het artistieke milieu om een 

dergelijke onderneming in goede banen te leiden, ook al werden medewerkers 

klaarblijkelijk vergoed. 

Er zijn zonder meer verschillende aanwijzingen terug te vinden die Albert Heyse 

linken aan de culturele sector. Niet onbelangrijk was dat Heyses broer, de notaris Louis 

Heyse (die overigens voor het blad enkele kleine bijdragen schreef), sinds 1921 

schatbewaarder was in het hoofdbestuur van de Gentse Kunst- en Letterkring.164 Louis 

Heyse zat daarnaast nog in het bestuur van de Maatschappij 'De Vrienden van het 

Museum' en de Vereniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunsten. Ongetwijfeld opende 

dit alles een deur naar heel wat belangrijke contacten in de Gentse kunstwereld. De 

culturele activiteiten van Albert Heyse spitsten zich anderzijds ook toe op de handel in 

oude kunst. Vanaf 1928 komen in Gand Artistique veelvuldig aankondigingen voor van 

openbare antiekveilingen hetzij onder leiding van 'Gand Artistique', hetzij onder die van 

Albert Heyse (de namen worden door elkaar gebruikt) . In deze aankondigingen wordt 

hij in elk geval als expert opgevoerd. Niet zelden werden de veilingen bovendien 

163 'J'ai hésité beaucoup à écrire ces quelques lignes, malgré les instances du très aimable 
directeur de Gand Artistique, l'homme leplus persuasif du monde( ... ).', JOB, 'La Mer', Gand 
Artistique, 4 (1925): 11, p . 232. 
164 Dubbele wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen, Gent 1921, 
p.147. 
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uitgevoerd door zijn broer Louis. In januari 1931 wijzigde het redactieadres, dat op 

naam stond van Albert Heyse. Op dit nieuwe adres bevond zich het Maison des bateliers 

non francs (Huis van de onvrije schippers). In dit pand was nu een antiekhandel 

gevestigd en het deed verder ook dienst als expositieruimte voor oude kunst. t65 

Gand Artistique ontpopte zich door de inspanningen van haar directeur in feite tot 

een veelzijdige speler in het artistieke milieu. De naam Gand Artistique sloeg immers op 

veel meer dan op het tijdschrift alleen. Hij werd bijvoorbeeld onlosmakelijk verbonden 

met praktijken in de kunsthandelssector. Misschien valt het blad, afgezien van enkele 

manifeste verschillen, daarom ook wel ergens te vergelijken met enkele andere culturele 

initiatieven uit dezelfde periode, zoals bijvoorbeeld Sélection, een onderneming van 

André de Ridder en Paul-Gustave Van Hecke die zowel een tijdschrift als een 

kunstgalerij behelsde. Albert Heyse moet wellicht vooral beschouwd worden als een 

entrepreneur, voor wie de betekenis van kunst niet enkel in het esthetische, maar ook 

voor een groot stuk gelegen is in de economische effecten ervan.166 Getuige hiervan is 

onder andere de rol die hij aan 'de markt' toekende als financier van zijn onderneming 

en zijn optreden in de wereld van de kunsthandel. Wellicht was Gand Artistique voor 

hem dan ook wel een manier om aan zijn betekenis als kunstkenner verdere 

ruchtbaarheid te geven en zijn rol als antiquair aldus wat extra legitimiteit te verlenen. 

Dit alles neemt niet weg dat hij deze onderneming niet kon volbrengen zonder de 

medewerking van tal van andere auteurs. 

DE OVERIGE MEDEWERKERS 

Gedurende haar tienjarig bestaan zijn in Gand Artistique bijdragen opgenomen 

van meer dan honderd verschillende auteurs. Het gaat hierbij overigens niet altijd om 

originele teksten die nooit eerder waren verschenen, zodat het blad af en toe een wat 

'tweedehandse' indruk maakt. Anderzijds gebeurde het ook wel dat artikels uit Gand 

Artistique voor bepaalde medewerkers als basis dienden voor latere, uitgebreidere 

publicaties in boekvorm. Het is eigenlijk moeilijk een onderscheid te maken tussen 

165 'La Maison des Bateliers non francs', Petite chronique artistique. Supplément à la revue Gand 
Artistique, 10 (1931): 11, pp. 34-35 en 12, p. 37. 
166 E. Hitters, Patronen van patronage. Mecenaat, protectoraat en markt in de kunstwereld, Utrecht 1996, 
pp. 61-62. 
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redacteurs en gewone auteurs, aangezien het tijdschrift zelf dit verschil nergens concreet 

aangeeft. In de eerste nummers verschijnen enkele mededelingen van de hand van de 

redactie, maar nooit wordt expliciet genoemd wie of wat het begrip precies omvat. In elk 

geval was de medewerking van tal van auteurs vereist om aflevering na aflevering te 

vullen. Onder deze medewerkers kan, op basis van het aantal bijdragen over de jaren 

heen, wel een onderscheid gemaakt worden tussen de belangrijke, regelmatige en de 

occasionele werkkrachten. 

Reeds van in het begin wenste Gand Artistique zich te profileren als een blad waar 

toch niet zomaar aan de eerste de beste auteurs publicatieruimte werd toegekend. De 

waarde en kwaliteit van Gand Artistique werden onlosmakelijk verbonden met de naam 

en faam van degenen die eraan meewerkten.167 Uit de voorstelling van het blad in de 

Gentse dagbladpers werd de kwaliteit van de medewerkers overigens als een van de 

belangrijkste verkoopsargumenten aangehaald.l68 Dat het tijdschrift niet zozeer het 

orgaan is geworden van min of meer onbekend jong talent, blijkt ook al uit de leeftijden 

van de belangrijkste medewerkers, dit wil zeggen van degenen met minstens tien 

bijdragen in totaal.169 Hun geboortejaar viel gemiddeld op 1876. Iemand als Maurice 

Delacre was zelfs de zestig al voorbij wanneer hij voor het eerst zijn opwachting maakte 

in de periodiek. Van deze kerngroep spanden twee plastische kunstenaars de kroon als 

productiefste auteurs: Frédéric de Smet en Georges Chabot. Beiden waren afkomstig uit 

het Gentse en in de jaren twintig actief als kunstcritici bij het Franstalige, katholieke 

dagblad Le Bien Public.l70 Bovendien waren ze elk oud-leerlingen van Jean Delvin, leraar 

aan en directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. 171 Chabot 

trad trouwens in zijn voetsporen en doceerde er in de periode die ons hier aanbelangt de 

cursus kunstgeschiedenis. Chabot en de Smet traden in Gand Artistique vooral op de 

167 'La collaboration de critiques d' art, d'hommes de lettres et d' artistes les mieux en vue, est pour 
nous une garantie de l'intérêt et de la valeur de nos écrits', in:' A nos lecteurs', Gand Artistique, 1 
(1922): 1, p. 1. 
168 Zie bijvoorbeeld: La Flandre Libérale, 13. 01.1929 of Gazette van Gent, 04.01.1924. 
169 Voor de afbakening van de groep belangrijkste medewerkers werd een minimumgrens van 
tien bijdragen vastgelegd. Deze grens is weliswaar arbitrair maar werd vooral uit praktische 
overwegingen doorgevoerd. 
170 Annuaire général des beaux-arts de Belgique, I, Bruxelles 1929-1930, p. 242; E. Veraverbeke, 
Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène. Bijdrage tot het onderzoek van de Gentse 
kunstmiddens in de late 19de- eerste helft 20ste eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 
1999, p.19. 
171 J. De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie 1870-1970, Tielt 2000, pp. 33, 37. 
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voorgrond als critici. Het tijdschrift werd door hen niet echt gebruikt als kanaal om 

nieuw scheppend werk te presenteren. 

Frédéric de Smet, telg uit een artistieke familie, had in 1904 reeds het tijdschrift 

La Tribune Artistique mee opgericht, dat Gand Artistique als een van haar voorgangers 

beschouwde, en schreef ook geregeld artikels in andere culturele periodieken zoals La 

Flandre Littéraire en Savoir et Beauté.172 Toch schijnt hij zijn reputatie als recensent vooral 

gevestigd te hebben met zijn uitvoerige kunstenaarsmonografieën in Gand Artistique. 

Bepaalde themanummers bevatten uitsluitend artikels van zijn hand, en zijn 

inhoudelijke inbreng is dan ook niet gering te noemen. Hoewel de Smet een tijd lang 

voor Le Bien PubZie heeft geschreven, mag men waarschijnlijk toch aannemen dat hij uit 

een liberaal milieu afkomstig was.173 Hij zou trouwens in de jaren dertig voor La Flandre 

Libérale, zowat de liberale tegenhanger van Le Bien Public, recensies gaan schrijven. 

Frédéric de Smet was tijdens het interbellum bestuurslid van de Maatschappij 'De 

Melomanen'. Naast 'membre effectif tijdens de jaren twintig was hij bovendien van 1922 

tot 1924 secretaris van de Afdeling Plastische Kunst van de Kunst- en Letterkring (of Cercle 

Artistique et Littéraire).174 Dit gezaghebbende Franstalige kunstgenootschap kende sinds 

haar oprichting in 1879 heel wat bestuursleden met een duidelijk liberaal profiel, en 

staat daarom in aanzienlijke mate bekend als een liberaalgezinde vereniging.17S Ook in 

het bredere liberale web bleek de vereniging banden te onderhouden met verschillende 

manifest liberale organisaties, waaronder de Liberale Associatie. Joseph de Smet, 

algemeen voorzitter van de Kunst- en · Letterkring sinds 1896 en een 'libéral aux 

conceptions très larges', was trouwens de oom van Frédéric.176 Zelf bleek Joseph in de 

beginjaren van Gand Artistique verantwoordelijk voor een viertal bijdragen. Zijn zoon 

Robert de Smet, een advocaat, behoorde evenwel tot de kern van belangrijkste 

medewerkers. Ook hij was actief in het hoofdbestuur van de Kunst- en Letterkring vanaf 

172 E. Veraverbeke, Frédéric de Smet ... , p. 19. 
173 E. Veraverbeke, Frédéric de Smet ... , p. 22. 
174 JOB, 'La Mer', Gand Artistique, 4 (1925): 11, p. 232.; Universiteit Gent- Centrale Bibliotheek, 
Fonds Frédéric de Smet, Hs. lil 16, 9C: Cercle artistique et Littéraire de Gand, Règlement et Liste 
des membres de la Section des Arts Plastiques, 1922, p. 17 en 1930, p. 20. 
175 F. De Clercq, Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme. Deel I: Een analyse van de 
Gentse kunstmiddens, 1880-1900, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 1982, pp. 15-36. 
176 P. Henen, 'Figures gantoises: Joseph de Smet', Gand Artistique, 1 (1922): 5, p. 50. 
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1922 en als criticus voor La Flandre Libérale sinds zijn jeugdjaren.177 Onder het 

pseudoniem Romain Sanvic werd Robert de Smet vooral bekend om zijn gedichten, 

toneelstukken en theaterrecensies.J78 Met Gand Artistique was hij zeker niet aan zijn 

proefstuk toe. Bezeten door Franse en Engelse literatuur werkte hij mee aan 

verschillende andere periodieken, waaronder La Tribune Artistique, La Renaissance 

d'Occident en La Flandre LittéraireY9 Wat het Gentse tijdschrift betreft hield Robert de 

Smet zich voornamelijk bezig met literaire onderwerpen. Zo nam hij onder meer de 

rubriek Bibliographie voor zijn rekening en versloeg hij aanvankelijk voornamelijk de 

maandelijkse activiteiten van de Kunst- en Letterkring. Naast enkele essays publiceerde 

hij echter zelden nieuw (poëtisch) werk in Gand Artistique. 

Behalve de familie de Smet bracht het Kunst- en Letterkring - milieu nog enkele 

andere zeer belangrijke medewerkers voort, namelijk de liberaal Paul Bergmans en 

Albert Counson. Beiden waren bestuurslid van de kring en bovendien op een bepaald 

moment als professor verbonden aan de Rijksuniversiteit van Gent.1so Bergmans kwam 

uit een cultureel onderlegde Gentse familie die een grote belangstelling koesterde voor 

onder andere muziek. In 1912 schopte hij het tot docent van de eerste cursus 

muziekgeschiedenis ooit aan een Belgische universiteit, in welke hoedanigheid hij een 

cruciale bijdrage leverde tot het promoveren van de muziekgeschiedenis tot een 

wetenschappelijk aanvaardbare discipline binnen het universitaire curriculum.J81 Het 

verklaart waarom zijn aandeel in Gand Artistique zich hoofdzakelijk tot 

muziekhistorische studies beperkte, alhoewel zijn eruditie nog veel andere domeinen 

bestreek. Bergmans' dochter Simone, lerares Frans en geschiedenis aan het stedelijk 

meisjesatheneum in Gent, verzorgde overigens occasioneel een kunstkritische bijdrage 

in hetzelfde blad.182 Na de Eerste Wereldoorlog werd Bergmans ook hoofdbibliothecaris 

van de Gentse Universiteitsbibliotheek, maar vanaf de invoering van het Noli-systeem 

177 Dubbele wegwijzer ... ,1922, p. 160. 
178 'Robert de Smet', in: Deseyn E., Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en 
Belgique, Bruxelles 1935, p. 356. 
179 'Romain Sanvic, I' auteur de "l'Isolée"', Gand Artistique, 5 (1926): 3, pp. 58-59. 
180 Dubbele wegwijzer . .. , 1922, p. 160. 
181 J. Robijns, 'Paul Bergmans', in: Nationaal biografisch woordenboek, XIV, Brussel1992, kol. 41. 
182 Dubbele wegwijzer ... , 1923, 1927, 1932, passim. 
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in 1923 werd hij als Franstalige geleidelijk van zijn universitaire functies ontheven.l83 

Heftige tegenstander van de vernederlandsing van de Gentse universiteit was alleszins 

Albert Counson. Geboren in Francorchamps als zoon van een gemeentesecretaris, 

doceerde hij als doctor in de Romaanse filologie vanaf 1907 in Gent, waar hij de rol van 

het Frans wilde behouden zien.lB4 Hij verlangde dat men van het Frans een universele 

taal zou maken, en engageerde zich dan ook met veel vuur in de strijd tegen het NoH

project en de verdere vernederlandsing.las Verschillende artikels die in Gand Artistique 

onder zijn naam verschenen propageren het Frans als de ultieme beschavingstaaL 

Daarnaast schreef hij nog andere stukjes van literatuurhistorische of cultuurfilosofische 

aard. 

De Gentse universiteit bleek uiteindelijk een vruchtbare bron van voorname 

medewerkers. Naast Bergmans en Counson lieten immers nog twee andere Franstalige 

academici op regelmatige basis hun pennenvruchten in Gand Artistique publiceren, en 

behoorden daarmee tot de kern van auteurs met tien of meer bijdragen. Vriend van 

Albert Counson was Paul Faider. Hij kwam uit een familie van Luikse advocaten en 

magistraten en doceerde vanaf 1922 klassieke filologie, maar net als Paul Bergmans 

verloor hij zijn lesopdracht met de vernederlandsing van de universiteit.l86 Faider 

maakte tevens deel uit van een informele intellectuele groep rond Henri Pirenne, die 

overigens sinds 1895 een bestuursfunctie vervulde in de Kunst- en Letterkring.lB7 Wat 

Faider in Gand Artistique neerpende verschilde qua onderwerp soms nogal van het 

domein waarop hij als academicus werkzaam was: hij schreef onder meer over 

archeologie, architectuur, oude kunst en bibliofilie. Dit laatste gold zeker ook voor 

Maurice Delacre. Afkomstig uit een industriële familie met Franse roots werd hij in 

Brussel geboren. In 1892 schopte hij het tot professor in de chemie aan de universiteit 

van Gent, en het lijkt erop dat hij zich vooral na zijn emeritaat aan artistieke zaken ging 

183 R. F. Apers, IPaul Bergmans', in: Luykx T., Liber Memorialis 1913-1960. Deel I: Faculteit der 
Letteren en Wijsbegeerte, Gent 1960, p . 160. 
184 A. Vandegans, I Albert Counson', in: Nouvelle Biographie Nationale, 11, Bruxelles 1990, p. 91. 
185 G. De Poerck, I Albert Counson', in: Luykx T., Liber Memorial is .. . , p. 147. 
186 Paul Van de Woestijne, IPaul Faider', in: Luykx T., Liber Memorialis ... , p. 213. 
187 B. Laureys, Bibliotheken te Gent (1891-1921): structuur en betekenis. Repertorium, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Gent 1986, p. 84; Paul Van de Woestijne, 'Paul Faider' ... , p . 213. 
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wijden,lBS In elk geval was hij een particuliere kunstverzamelaar.1B9 Zijn studies voor het 

tijdschrift handelden in hoofdzaak over oude tekenkunst, in het bijzonder over de 

schetsen van Rubens. 

De resterende belangrijkste medewerkers kwamen niet uit de academische 

wereld maar kunnen meestal via andere wegen in verband gebracht worden met de 

overige hoofdauteurs. Enigszins daarbuiten stond Esther van Loo, de enige vrouw in de 

kerngroep, en letterkundige. Voor Gand Artistique schreef ze kritieken over (meestal) 

buitenlandse kunstenaars. Een andere schijnbare outsider in het gezelschap was de 

Fransman André Mabille de Poncheville, een schrijver afkomstig uit Valenciennes,190 Hij 

stond aan het hoofd van het te Parijs uitgegeven tijdschrift Les Cahiers de l'amitié de France 

et de Flandre.191 In Gand Artistique werd hij getypeerd als een prozaschrijver, die zich 

echter ook aan de dichtkunst durfde te wagen. Men omschreef hem als een voorvechter 

van de intellectuele kruisbestuiving tussen de 'noordelijke' en 'zuidelijke' mentaliteit. Of 

zoals Alphonse Métiéré het verwoordt:'( ... ) c'est dans cette union intellectuelle entrele 

meilleur des civilisations méditerranéenne et nordique, appelée, suscitée par lui de tous 

ses vceux, défendue et illustrée danstoute son ceuvre et sur tous les plans, que je crois 

voir 1' idée-maîtresse et vraiment originale, la personnalité même d' André de 

Poncheville.'192 Niettemin kan de Poncheville bij de auteurs van Gand Artistique geen 

volslagen onbekende geweest zijn. Hij gaf immers af en toe wel eens een voordracht 

voor de leden van de Kunst- en Letterkring. 

Net als Robert de Smet en Paul Bergmans (die er de muziekrecensies verzorgde) 

werkte Achille Cavens daarentegen als kunstcriticus voor La Flandre Libérale.J93 Hij 

kwam daarnaast aan de kost als leerkracht Frans aan het Koninklijk Atheneum van 

Gent.194 Cavens toonde zich in Gand Artistique een betrekkelijk veelzijdig auteur. 

Aanvankelijk nam hij vooral het domein van de Franstalige (Gentse) literatuur voor zijn 

188 A. Bruylants, 'Maurice Delacre', in: Biographie Nationale, XLI, Bruxelles 1979-1980, col. 169, col. 
172. 
189 Annuaire général des beaux-arts de Belgique, I, Bruxelles 1929-1930, p. 188. 
190 Annuaire international des lettres et des arts de langue oude culture française, 11, Carcassonn 1921, p. 
177. Hij moet later wat in de vergetelheid zijn geraakt want is niet terug te vinden in 
naslagwerken over bekende Fransmannen of Franse auteurs. 
191 'Bibliographie', Gand Artistique, 1 (1922): 8, p. 163. 
192 A. Métiéré, 'Un poète français de nos amis', Gand Artistique, 2 (1923): 2, p. 37. 
193 Annuaire général des beaux-arts ... ,I, 1929-1930, p. 242. 
194 Dubbele wegwijzer ... , 1927, p. 109. 
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rekening, later waagde hij zich ook aan plastische kunsten en architectuur. Enkele van 

zijn eigen gedichten verschenen trouwens in het tijdschrift. Voor Le Bien PubZie werkte 

dan weer kanunnik Van den Gheyn: hij was er een van de redacteurs.195 Van den Gheyn 

had in Leuven theologie gestudeerd en lijkt een voorname rol gespeeld te hebben in 

enkele organisaties die zich om het behoud van het Gentse kunstpatrimonium 

bekommerden.196 Zo was hij voorzitter van de Maatschappij voor Geschied- en 

Oudheidkunde, een vereniging waarin hij trouwens in contact kwam met Henri Pirenne 

en Paul Bergmans, die tijdens het interbellum lid .van de beheerraad was. Deze 

Maatschappij is overigens een van de organisaties in het bredere liberale netwerk. 

Het is opmerkelijk hoezeer Gand Artistique tal van medewerkers rekruteerde uit 

het milieu van de belangrijke Gentse culturele instellingen en verenigingen, en op die 

manier een zekere afspiegeling vormde van reeds bestaande 'kunstminnende' 

netwerken. Hierboven werd al gewezen op de grote rol van de met enkele manifest 

liberale structuren verbonden Kunst- en Letterkring in het leveren van 

hoofdmedewerkers. Ook onder de iets minder regelmatig en slechts occasioneel 

bijdragende auteurs zijn leden van de kunstkring terug te vinden: onder meer Louis 

Maeterlinck, een neef van Frédéric de Smet, Charles Doudelet, Anna de Weert (tevens 

bestuurslid van onder meer de Amicale des dames libérales gantoises), Armand Heins en 

Georges Hulin de Loo (professor aan de Gentse universiteit), allen lid van de afdeling 

plastische kunst.197 Men kan eigenlijk voor het interbellum een belangrijke groep 

onderscheiden van personen die enerzijds actief waren in verschillende Gentse museale, 

wetenschappelijke en onderwijsinstellingen en anderzijds zonder uitzondering allen ooit 

geschreven hebben voor Gand Artistique. Belangrijke leden van die groep zijn de reeds 

besproken Paul Bergmans, Joseph en Frédéric de Smet, Georges Chabot en kannunik 

Van den Gheyn. Daarnaast moeten zeker ook Joseph Casier, stadsarchivaris Victor Fris, 

195 D. Van Den Bogaert, Repertorium van de Gentse Pers . .. , p. 57. 
196 'Gabriel Van den Gheyn (1862-1955)', in: ODIS- Database Intermediary Structures Flanders 
(online), Record no. 28266, http:/ /www.odis.be 
197 Over de verwantschap van Louis Maeterlinck met Fréderic de Smet, zie: E. Veraverbeke, 
Frédéric de Smet .. . , p. 12. Over de relatie van Louis met Maurice Maeterlinck spreken de bronnen 
elkaar tegen. Volgens Tommelein was Louis de oudste broer van Maurice Maeterlinck, maar 
volgens De Clercq is dit de enige bron die een dergelijke familieband aangeeft en mag het sterk in 
twijfel worden getrokken. Zie: A. Tommelein en I.O. Tommelein, Dictionnaire biographique illustré 
des artistes en Belgique depuis 1830, Bruxelles 1995; F. De Clercq, Spanningsvelden tussen 
traditionalisme en modernisme .. . 

93 



Louis Maeterlinck, Armand Heins, Leo Van Puyvelde, GeorgesHulinde Loo en Léon 

Leirens worden vermeld. Hun activiteiten concentreerden zich hoofdzakelijk rond de 

bestuurscommissies van het Museum voor Schone Kunsten, het Museum van 

Nijverheids- en Decoratieve Kunsten, rond de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten en de Sint-Lucasschool, en daarnaast ook rond de Stedelijke Commissie voor 

Monumenten en Stads- en Landgezichten, de Stedelijke Archiefcommissie, de 

Commissie van het Gravensteen, de Commissie der Museums van Oudheden.19B 

Bovengenoemde personen zetelden veelal ook in het bestuur van diverse verenigingen 

uit het (centrum van het) bredere liberale netwerk: de Maatschappij voor Geschied- en 

Oudheidkunde, de Maatschappij 'De Vrienden van het Museum, de Vereniging voor 

Nijverheids-en Decoratieve Kunsten en de Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten. 

Zeker deze drie laatste verenigingen, zo bleek eerder, waren in sterke mate verbonden 

met de Liberale Associatie. 

Hoewel het auteursbestand van Gand Artistique in belangrijke mate namen telde 

van actoren uit wereld van de plastische kunsten, werd het literaire veld ook vrij goed 

vertegenwoordigd in de vorm van Fransschrijvende auteurs en critici. Onder de min of 

meer regelmatige critici vinden we figuren als Robert de Bendère, Géo d' Aconit, 

Maurice Kunel en Pierre Maes. Het tijdschrift wist zich daarnaast ook nog te verzekeren 

van de medewerking van enkele grote namen uit de literaire wereld. Aangezien het gros 

van deze auteurs slechts sporadisch bijdroeg, vallen ze moeilijk als trouwe 

werkkrachten te bestempelen. Het is wel aannemelijk dat ze aangetrokken werden om 

het prestige van Gand Artistique nog te vergroten. De meeste onder hen debuteerden in 

de laatste decennia van de negentiende eeuw, hadden dus allang naam gemaakt en 

bijgevolg minder nood aan een nieuw forum dat hun werkzaamheden de nodige 

bekendheid zou verlenen. Het pleit natuurlijk wel voor de behoorlijk voorname positie 

van Gand Artistique en Heyse dat ze zich bereid toonden hun steenlje bij te dragen, ook 

al was het vaak slechts eenmalig. Onder hen moeten zeker de Fransschrijvende 

Vlamingen worden vermeld, namelijk de figuren rond het 'Gentse' symbolisme: 

Maurice Maeterlinck en Grégoire Leroy. Samen met Albert Mockel, André Fontainas, 

Fernand Severin en Jules Destrée waren zij in Gand Artistique bovendien de 

l 9B Dubbele wegwijzer .. . , 1922,1923, 1927, 1932, passim. 
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vertegenwoordigers van enkele toonaangevende tijdschriften uit het fin de siècle, 

waaronder La Jeune Belgique, kampioen van het l'art pour l'art-principe, en La Wallonie, 

door Moekei opgericht en vanaf het begin spreekbuis van het symbolisme.199 De 

verstandhouding tussen deze laatste bladen was overigens niet altijd best, ook al hebben 

diverse auteurs voor beide geschreven.2oo Verder vinden we in Gand Artistique nog twee 

belangrijke namen uit de Gentse literatuurwereld: Cyriel Buysse (broer van de in 

verschillende liberale vrouwengroeperingen actieve Alice De Keyser-Buysse en de 

liberale politicus Arthur Buysse) en Franz Hellens. Als een van de belangrijkste leden 

van het 'uitstervende ras' van Fransschrijvende Vlamingen tijdens het interbellum was 

deze laatste een voorstander van de vermenging van de Franse en Franstalig-Belgische 

literatuur, en meer algemeen van de toenadering van België tot Frankrijk.201 Hij 

betoonde alleszins een grote interesse voor de Belgische schilderkunst, zoals ook uit zijn 

bijdrage in Gand Artistique blijkt. 

Wanneer men nu het auteursbestand in haar totaliteit bekijkt, valt het op hoezeer 

Gand Artistique een product is van individuen die op een (semi-)professioneel niveau 

met kunst( conservatie) en literatuur bezig waren. De groep met vertegenwoordigers van 

onderwijs- en andere consecratie-instanties neemt in het tijdschrift alleszins een zeer 

voorname plaats in. Daarnaast valt ook het aandeel van ervaren critici en reeds 

gevestigde scheppende kunstenaars niet weg te denken. Bovendien kan men ook 

opperen dat het tijdschrift haar auteurs in belangrijke mate aanzocht via een bestaand, 

ideologieoverschrijdend cultureel netwerk, gezien de talrijke familie-, vriendschaps- en 

andere relaties tussen de diverse medewerkers en tussen de organisaties waarvan ze 

deel uitmaakten. Het is niet eenvoudig doorheen de vele namen een eenduidige 

ideologische lijn te ontdekken. De liberale inbreng is allesbehalve gering. Zo is er 

bijvoorbeeld de zeer belangrijke medewerking vanuit het liberale Kunst- en Letterkring -

milieu, de aanwezigheid van belangrijke tenoren uit de Gentse liberale politieke wereld 

(Maurice de Weert) en pers (Paul Henen en Henri Keurvels) of ook de medewerking van 

199 R. Burniaux et R. Frickx, La littérature belge d'expressionfrançaise, Paris 1973, pp. 28-29. 
20° R. Vervliet, 'Lever de Rideau: les précurseurs', dans: Weisgerber J. (éd.), Les avant-gardes 
littéraires en Belgique: au confluent des arts et des langues (1880-1950), Bruxelles 1991, passim. 
201 J.-M. Klinkenberg, 'De Franse literatuur in Vlaanderen', in: Rutten M. en Weisgerber J. (red.), 
Van 'Arm Vlaanderen' tot 'De voorstad groeit'. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns 
tot L.P.Boon (1888-1946), Antwerpen 1988, p. 525. 
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talrijke auteurs aan die persorganen. Niettemin was ook het katholieke kamp 

vertegenwoordigd via onder meer de belangrijke inbreng van figuren als Gabriel Van 

den Gheyn, de in de gemeentepolitiek bedrijvige Joseph Casier, Leo Van Puyvelde en de 

criticus Léonce du Castillon. Gand Artistique telde zelfs aan linkse kant enkele 

medewerkers, al moet erop gewezen worden dat zij veel minder talrijk waren en dat 

hun bijdrage aan het blad minimaal was: bijvoorbeeld de socialist Jules Destrée en Willy 

Koninckx, die tijdens de vroege jaren twintig een actieve rol speelde in het Antwerpse 

communistisch gezinde Ça iraJ.zoz 

Gand Artistique werd dus door geen enkele politieke partij volledig 

gemonopoliseerd. De homogeniteit van het auteursbestand werd evenwel gegarandeerd 

door het Franstalige profiel van de overgrote meerderheid daarvan. Niet alleen waren 

verschillende auteurs van Waalse of Franse origine, maar ook de Vlamingen behoorden 

grotendeels tot de Franstalige bourgeoisie. Er kan weliswaar gewezen worden op het 

vooroorlogse engagement van Leo Van Puyvelde en Léonce Du Castilion in de Vlaamse 

Beweging, maar men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat zij zich na de oorlog tot 

het Belgisch-nationalistische kamp bekeerden en verder geen rol van betekenis meer 

speelden in de Vlaamse beweging.203 Bovendien schreven ze voor Gand Artistique in het 

Frans. Gand Artistique kan dus omschreven worden als het resultaat van een ideologie

en grensoverschrijdende krachtenbundeling, waarbij de Franse taal als bindmiddel 

fungeerde. Men zou evenwel nog scherper kunnen stellen dat Gand Artistique, de 

individuele economische doelstellingen van Albert Heyse even terzijde gelaten, het 

product was van en voor een groep personen (en hun organisaties!) die minstens de 

culturele rol van het Frans in Vlaanderen wilden behouden zien, en in het belang van 

deze doelstelling de bestaande ideologische breuklijn wist te overstijgen. Het is aan de 

inhoudsanalyse om de geldigheid van deze hypothese verder uit te wijzen. Maar de 

sterke verbondenheid van de Liberale Associatie met culturele organisaties die een 

belangrijk deel van de tijdschriftmedewerkers leveren, zegt natuurlijk veel over de 

houding van de liberale (partij)elite. 

2o2 M. Huysseune, 'Anvers', dans: Weisgerber J. (éd.), Les avant-gardes littéraires ... , p. 123. 
203 R. De Schryver enK. Rotsaert, 'Léonce du Castillon', in: De Schryver R. e.a. (red.), Nieuwe 
Encyclopedie ... p. 690; R. De Schryver, 'Leo Van Puyvelde', in: De Schryver R. e.a. (red.), Nieuwe 
Encyclopedie ... , p. 2518. 
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Inhoudsanalyse 

DE ZELFDEFINITIE VAN HET TIJDSCHRIFT 

Tijdschriften hebben, zoals Paul Aron stelt, een sociale dimensie, omdat ze niet in 

een of ander vacuüm opereren maar juist interveniëren in het sociale landschap. Hierbij 

hebben ze de neiging zelf precies de plaats aan te duiden die ze daarin verwachten in te 

nemen.204 Gand Artistique lijkt haar eigen positie ergens te willen situeren tussen twee 

uitersten, tussen de pool van het erg gespecialiseerde orgaan en de pool van het 

allround-blad. Het Gentse tijdschrift omschrijft zichzelf als « revue mensuelle illustrée 

traitant des questions d'art plastique, musical et littéraire ». Dit betekent dat het bijvoorbeeld 

geen strikt literair tijdschrift wil zijn, maar dat literatuur een plaats krijgt tussen de 

andere prestigieuze kunstdisciplines. Anderzijds wil Gand Artistique geen zuiver 

algemeen blad zijn, aangezien het zich voorneemt zich enkel aan het culturele domein te 

wijden, en geen expliciete ambities uitdrukt om bijvoorbeeld ook politieke of sportieve 

informatie aan te reiken. Men zou kunnen stellen dat Gand Artistique zich hoofdzakelijk 

wenst te profileren als een algemeen-cultureel orgaan, zij het dat cultureel hier dus best 

in de engere betekenis van 'hoge kunst' wordt opgevat. 'Cultureel' duidt dan de 

specifieke onderwerpskeuze aan, 'algemeen' slaat op het multidisciplinaire karakter, op 

het feit dat geen enkele afzonderlijk kunsttak de inhoud volledig hoort te 

monopoliseren. Het onderdeel' algemeen' kan echter ook nog op een bijkomende manier 

geïnterpreteerd worden, namelijk als de afwezigheid van een duidelijk vooropgesteld 

artistiek programma. Gand Artistique begint haar activiteiten alleszins niet met de 

nadrukkelijke aansluiting bij een of ander contemporain manifest, maar wekt de indruk 

dat om het even welke kunstvorm en -stijl aan bod kan komen: 'Notre titre paraît peut

être un peu exclusif. Cependant, ( ... ) nous serons amenés à disserter sur n'importe 

quelle question de 1' art ancien et moderne.'2os 

Niettemin lijkt het motto van het tijdschrift, 'Art et esthétique', dat vanaf 1924 

wordt geïntroduceerd, toch een bepaalde kunstopvatting uit te dragen. Kunst krijgt hier 

204 P. Aron, 'Pour une sociologie des revues littéraires', dans: Didier B. et Ropars M.-C. (éds.), 
Revue et Recherche, Paris 1994, p. 98. 
2os 'A nos lecteurs', Gand Artistique, 1 (1922): 1, p. 1. 
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een esthetische legitimering. Literaire en artistieke schoonheid hebben op zichzelf 

verdienste, en de verantwoording van kunst moet dan ook in de kunst zelf gezocht 

worden en niet in haar rol in de samenleving. Uit het voorgaande bleek echter dat 

althans voor Albert Heyse kunst ook een economische betekenis heeft. Dit motto 

reageert wellicht niet zozeer tegen de economische waarde maar vooral tegen de 

maatschappelijke functie van kunst. De periode kort na 1918 zag immers tal van 

periodieken verschijnen waarvan de literaire belangstelling niet alleen gepaard ging met 

een artistieke interesse, maar ook met een aandacht voor het politieke leven.206 In de 

literaire en artistieke vernieuwingsbeweging in de periode rond de Eerste Wereldoorlog 

had de louter esthetische ideologie afgedaan: kunst moest ten dienste staan van de 

maatschappij, en esthetiek was dan ook veel minder belangrijk dan ethiek.207 Door 

hiertegenover in haar motto de esthetische prioriteit van kunst te poneren, lijkt het alsof 

Gand Artistique zich met klem wil distantiëren van de doorbreking van de autonomie 

van de kunst zoals beoogd door de vertegenwoordigers van de historische avant

gardebewegingen.2o8 Op het eerste zicht dus een nogal conservatieve reflex, maar men 

mag daarbij evenwel twee zaken niet uit het oog verliezen. De avant-gardistische 

kunstuitingen hielden een radicale aanval in op burgerlijke waarden en normen. Gezien 

de voorname maatschappelijke posities en de functies in normbevestigende instellingen 

van tal van medewerkers van Gand Artistique, lijkt het vanzelfsprekend dat het tijdschrift 

zich met deze aanval niet wenste te vereenzelvigen. Bovendien was volgens Paul Aron 

de politiseringsbeweging in de Belgische culturele wereld in de geest van de 

internationale avant-garde van vrij vluchtige aard. Tegen 1922, dat overigens ook het 

oprichtingsjaar was van Gand Artistique, keerden de meeste tijdschriften er zich alweer 

206 P. Aron, 'Les revues politico-culturelles, lieux de contact dans la société beige francophone du 
XXe siècle', dans: Kurgan-Van Hentemyk G. (éd.), Laboratoires et réseaux ... , p. 98. 
207 P. Emond, 'De Franstalige literatuur in België', in: Dumont G.-H., Mertens P., Danblon P. e.a., 
De dolle jaren in België. 1920-1930, Brussel1981, p. 60. 
208 Over de exacte definitie van het concept 'historische avant-garde' en welke stromingen er nu 
wel of niet toe gerekend moeten worden heerst eigenlijk geen consensus. Zie voor deze 
problematiek bijvoorbeeld: S. Levie, 'Literatuurgeschiedschrijving', in: Zeeman P. (red.), 
Literatuur en context. Een inleiding in de literatuurwetenschap, Nijmegen 1991, pp. 267-269. Levie 
weerhoudt futurisme, dadaïsme en surrealisme als de belangrijkste bewegingen binnen de 
historische avant-garde. 
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van af.209 Met 'Art et esthétique' zou Gand Artistique dus klaarblijkelijk niet eens zo'n 

marginale plaats in het tijdschriftenveld innemen. 

Met haar motto geeft het tijdschrift misschien wel te kennen dat het zich tegen de 

principes van de eigentijdse avant-gardekunst verzet, maar anderzijds wil dit ook niet 

noodzakelijk zeggen dat daarmee nog slechts één specifieke kunststroming wordt 

vereerd of dat daarmee alle uitingen van modernere kunst per definitie worden 

geweerd: 'Cette publication, existant dans une époque ou des tendances si opposées 

sont nettement marquées, a pour devoir de tenir ses lecteurs au courant de « toutes » 

manifestations esthétiques, même sous des formes nouvelles.'21o ' ( ... )Puisons dans tous 

les domaines de 1' art ancien et moderne, ne rejetons aucune tendance( ... ).'211 Gand 

Artistique geeft dus zelf aan te willen putten uit zowel oudere als nieuwere 

kunstvormen, zij het dan dat de selectie hoofdzakelijk op esthetische gronden moet 

gebeuren. Ondanks het feit dat vrij duidelijk een bepaalde visie op de functie van kunst 

wordt geponeerd, wordt dus niet uitdrukkelijk een welomlijnd artistiek programma of 

een bepaalde artistieke canon onderschreven. 

Er kunnen evenwel nog bijkomende aspecten aangewezen worden in het beeld 

dat Gand Artistique van zichzelf wil verspreiden. Ten eerste geeft de titel 'Gand Artistique' 

zelf een nogal particularistische indruk die enigszins contrasteert met de boodschap dat 

alle domeinen van oude en moderne kunst zullen geëxploreerd worden. Het is immers 

geen al te realistische veronderstelling dat de stad Gent over de eeuwen heen 

voortdurend in het brandpunt van diverse artistieke en literaire stromingen stond. 

Aanvankelijk drukt het tijdschrift nog een zekere ambitie uit om zich te richten op de 

Gentse kunstproductie, maar reeds vanaf de tweede jaargang wordt de exclusief lokale 

focus uitdrukkelijk verlaten en verruimt men het blikveld naar Belgische en zelfs 

buitenlandse kunst, ondanks de ongewijzigde titel. Gand Artistique stelt zichzelf 

daarnaast voor als de geestelijke opvolger van twee andere, op dat moment reeds 

opgedoekte culturele tijdschriften uit het Gentse: enerzijds van de Petite revue d'Art et 

d'Archéologie, opgericht in 1900 door Rodolphe De Saegher (gedurende het interbellum 

bestuurslid van de Liberale Associatie) en Armand Heins, en anderzijds van La Tribune 

209 P. Aron, 'Les revues politico-culturelles ... ', p. 98. 
21o 'A nos lecteurs', Gand Artistique, 2 (1923): 1, p. 1. 
211 ' A nos lecteurs', Gand Artistique, 4,(1925): 1, p. 1. 
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Artistique, het onder meer door Frédéric de Smet in 1904 gestichte orgaan.212 Het eerste 

tijdschrift stond bekend om haar kunsthistorische en archeologische studies, terwijl het 

laatste strijdlustiger van aard was en Gand Artistique naar eigen zeggen voornamelijk 

met haar kunstkritieken schijnt te hebben geïnspireerd. Het blad dateerde in elk geval 

uit een periode waarin de Smet als jonge knaap optrad als voorvechter van de 

eigentijdse kunstenaars.213 Door precies deze voorgangers te vermelden geeft Gand 

Artistique niet alleen opnieuw aan dat het van plan is zowel traditioneel als moderner 

werk te behandelen, maar ook dat het een tweevoudige benadering van de 

kunstproductie voorstaat, namelijk een meer wetenschappelijke, kunsthistorische en een 

meer literaire, kunstkritische invalshoek. 

Het is uiteraard niet onbelangrijk om er bij het beeld dat Gand Artistique van 

zichzelf voorschotelt rekening mee te houden dat de praktijk niet noodzakelijk volledig 

in overeenstemming is met deze zelfdefinitie. De zuiver esthetische legitimering kan 

bijvoorbeeld zoals gezegd al genuanceerd worden door te verwijzen naar Albert Heyses 

interesse in de economische effecten van kunst. Bovendien is het niet omdat het 

tijdschrift met haar leuze afstand wil nemen van de 'de-autonorniseringsbeweging' 

onder leiding van de avant-garde dat het immuun kan blijven voor de realiteiten van de 

Belgische samenleving. Zoals Paul Aron stelt over de auteurs van interbellum

periodieken: 'Omdat ze niet slechts schrijvers zijn, maar ook journalisten, advocaten of 

personaliteiten met een zeker gewicht in het sociale leven, participeren de auteurs de 

facto in de breuken ervan.'214 Op die manier sijpelt dus sowieso iets van de politieke en 

sociale toestand de tijdschriften in, ook al propageert men niet expliciet een politiek 

gebruik van kunst. Het is dan ook nodig de claims van Gand Artistique met betrekking 

tot de inhoud aan de hand van een eigenlijke inhoudsanalyse nader te onderzoeken. 

TIEN JAAR ARTIKELS IN DE PRAKTIJK: BURGERLIJKE SMAAKPATRONEN 

Over de tien jaargangen heen kunnen de bijdragen in Gand Artistique naar 

inhoud gegroepeerd worden in verschillende categorieën. Er kunnen grofweg drie 

hoofdcategorieën onderscheiden worden: kunst, literatuur en muziek. Kunst en 

212 'A nos lecteurs', Gand Artistique, 1 (1922): 1, p. 1. 
213 E. Veraverbeke, Frédéric de Smet ... , p. 17. 
214 P. Aron, 'Les revues politico-culturelles .. ', p. 99. 
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literatuur vormen de eigenlijke hoofdbrok van het tijdschrift. Vooral de eerste en tweede 

jaargang bevatten bijdragen over muziek; later komt dit onderwerp nog slechts zeer 

sporadisch aan bod. Meestal gaat het hier om muziekhistorische studies en in elk geval 

lijkt men weinig oog te hebben voor de muzikale actualiteit: het tijdens het interbellum 

steeds populairdere jazzgenre wordt bijvoorbeeld volledig genegeerd. 

«La leçon de l'art ancien est taujours la meilleure en plein siècle du modernisme(. . .). »215 

De kunstbijdragen handelen zelf weer over verschillende artistieke disciplines. 

De meeste aandacht gaat hoe dan ook uit naar de beeldende kunsten, maar ook de 

decoratieve kunsten en architectuur komen ter sprake. Opmerkelijk is de sterke focus op 

oude kunstvormen, die zich hoofdzakelijk vertaalt in kunsthistorische studies over 

Middeleeuwse, Renaissance- en Barokkunst. Zeker de gebroeders Van Eyck en de 

Vlaamse Primitieven genieten de nodige belangstelling. Vaak wordt bij de behandeling 

van deze periode gewezen op de culturele uitwisseling tussen Frankrijk en Vlaanderen. 

De blik op het verleden komt daarnaast ook ruimschoots aan bod via de artikels over 

restauratie en onderhoud van oude doeken. De conservatie van het Gentse en Vlaamse 

kunstpatrimonium is een thema dat alleszins hoog in het vaandel wordt gedragen. 

Niettemin neemt moderne kunst in het blad een minstens even belangrijke positie in. 

Het begrip verdient misschien wel enige verduidelijking. Met moderne kunst wordt hier 

zowel de contemporaine kunstproductie bedoeld als het oeuvre van kunstenaars die 

debuteerden in de laatste decennia van de negentiende eeuw (of soms nog vroeger), en 

die tijdens het interbellum dikwijls al over hun artistieke hoogtepunt heen waren. Zeker 

de eerste jaargang is bijna exclusief aan Gentse kunstenaars gewijd, of tenminste aan die 

schilders en beeldhouwers die ooit lessen volgden aan de Gentse Academie voor Schone 

Kunsten. Later verbreedt de interesse naar Vlaamse, Waalse en ook buitenlandse (vooral 

in Frankrijk actieve) artiesten, hoewel in Gand Artistique het luik moderne kunst toch in 

hoofdzaak een Belgische aangelegenheid blijft. Van het echte kosmopolitisme en 

215 F. De Smet, 'Préambule à l'exposition d'art ancien', Gand Artistique, 2 (1923): 10, p. 1. 
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internationalisme zoals het door de historische avant-gardebewegingen werd 

gepropageerd is hier dan ook weinig sprake. 

Populair zijn realistische schilders van historische en genretaferelen (zoals 

Gustave Vanaiseen Louis Tytgadt), allerhande realistische schilders van landschappen, 

stillevens en interieurs, enkele kunstenaars wier werk eerder aanleunt bij het 

symbolisme (bijvoorbeeld George Minne, Maurice Langaskens, Charles Doudelet), maar 

vooral impressionisten en luministen. Zeker de groep rond Emile Claus en zijn 

leerlingen kunnen op veel bijval rekenen. Zelfs na het opdoeken van de luministisch

impressionistische kunstkring Vie et Lumière in 1912, of na de dood van Emile Claus in 

1924, bleef de Gentse burgerij voor deze kunststromingen immers een grote 

belangstelling koesteren.216 Ook de Kunst- en Letterkring was de luministische 

kunstenaars trouwens erg gunstig gezind.217 Gand Artistique speelt wat dit betreft dus 

handig in op de burgerlijke smaakpatronen. Globaal beschouwd mag men eigenlijk 

stellen dat in het tijdschrift bepaalde figuren uit het milieu van de 'XX', zowat de 

belangrijkste avant-gardegroep uit het laat negentiende-eeuwse België, van de Kunst- en 

Letterkring, van Vie et Lumière en sommigen van de eerste Latemse school een 

bevoorrechte positie innemen. Ook in het onderdeel moderne kunst valt dus een 

perspectief te bespeuren dat soms eerder op het verleden, weliswaar het meer nabije 

verleden, gericht is. De keuze voor - in het licht van de internationale avant

gardebeweging - eerder traditionele artiesten heeft wellicht ook veel te maken met de 

maatschappelijke positie van de critici van Gand Artistique. Velen behoren tot het 

culturele establishment, zodat men kan beargumenteren dat het weinig aannemelijk is 

dat zij een echte voortrekkersrol zouden kunnen spelen. Ze zijn eerder geneigd de 

gangbare artistieke normen te reproduceren. Tekenend is hiervoor bijvoorbeeld de 

uitvoerige behandeling van gevestigde culturele instituties zoals de driejaarlijkse Salons 

in Gent, een nogal oubollig evenement 'waar de voor de avant-garde gebuisde 

kunstenaars met open armen werden ontvangen'.21s 

216 J. De Smet, Sint-Martens-Latem .. . , p. 143; H. Bosschaert, K. Cassiman en N. Poulain, Groeten uit 
1926. De kunstscène te Gent anno 1926, Gent 1991, p. 15. 
217 J. De Smet, Sint-Martens-Latem . . . , p. 49. 
218 J. De Smet, Sint-Martens-Latem .. . , p. 46. 
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Gent kan tijdens de jaren twintig niet de vergelijking doorstaan met Antwerpen 

of Brussel wat artistieke vernieuwing betreft. Ook dit is een deel van de verklaring voor 

de sterk traditionalistische invalshoek van Gand Artistique. Het neemt echter niet weg 

dat het tijdschrift niet volledig doof blijft voor modernere geluiden. Zo geven bepaalde 

critici toe dat ze niet om het feit heen kunnen dat er andere tijden zijn aangebroken. Ze 

zijn zich bewust van de toenemende complexiteit en diversiteit van het culturele leven, 

waar uiteenlopende stromingen elkaar bekampen, zonder dat ze zich evenwel zomaar 

achter alle nieuwe richtingen willen scharen. 

In de jaren twintig breekt in België onder meer het Vlaamse expressionisme door 

in de schilderkunst.219 Over de vraag of het expressionisme tot de historische avant

garde moet worden gerekend lopen de meningen uiteen, maar de stroming wordt 

doorgaans wel bij het zogenaamde modernisme gerekend.220 In Gand Artistique krijgt het 

bijvoorbeeld in de persoon van Albert Servaes en via de figuren uit de zogenaamde 

tweede Latemse school (Constant Permeke, Gustaaf De Smet en Frits Van den Berghe) 

enig krediet, zij het soms met het nodige voorbehoud en niet door alle critici in even 

grote mate.221 Opmerkelijk is dat deze vaak nog geen definitief oordeel willen vellen 

over deze artistieke stijl. De oudere meesters blijven voor velen de lichtende 

voorbeelden. Zeker de sociale bewogenheid van de expressionisten wordt niet bepaald 

bejubeld. Indien ze in het tijdschrift behandeld worden is dat eerder om bepaalde 

esthetische kwaliteiten in hun werk dan uit ethische overwegingen. Ook aan enkele 

jongere vertegenwoordigers van het Vlaamse expressionisme, zoals Albert Saverys, 

wordt aandacht besteed. In 1924 werd overigens in Sint-Martens-Latem een 

tentoonstelling georganiseerd, gewijd aan verschillende generaties kunstenaars uit de 

streek. Ook de expressionisten uit de regio waren er vertegenwoordigd. Een van de 

organisatoren was Georges Chabot, en in het decembernummer van 1924 behandelde 

Gand Artistique uitvoerig de twee artistieke generaties. Hoewel deze gebeurtenissen 

mogen worden aangewezen als een belangrijke stap in het aanvaardingsproces van het 

219 H. Bosschaert, K. Cassiman en N. Poulain, Groeten uit 1926 .. . , p. 11. 
220 S. Levie, 'Literatuurgeschiedschrijving' ... , p. 269. 
221 Omtrent de geldigheid en de waarde van de begrippen "tweede Latemse School" en "Vlaams 
expressionisme" kan men zich enige bedenkingen maken. Het valt echter buiten het bereik van 
deze studie hier uitvoerig op in te gaan, en om duidelijkheidsredenen werd ervoor geopteerd 
hier toch deze begrippen te hanteren. 
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Vlaamse expressionisme, kan Gand Artistique moeilijk worden bestempeld als een 

pionier en voorvechter van de expressionistische kunst, zoals de Brusselse tijdschriften 

Sélection en Le Centaure dat wel waren.222 

Er is nog een ander element aan te treffen in Gand Artistique dat getuigt van een 

meer progressieve houding. Zo is er namelijk de ruime aandacht voor illustratoren en 

grafici, en in Gent is het juist in dit domein van de illustratie en de grafiek dat reeds 

vroeg sporen van vernieuwing terug te vinden zijn.223 Deze innovatie hing in feite samen 

met een heropleving van de xylografie, onder meer vertegenwoordigd door de leden 

van de 'Vijf' en hun expressionistische houtsnijkunst.224 Gand Artistique neemt enkele 

bijdragen op over Frans Masereel en Jan-Frans Cantré (in een themanummer), die 

beiden deel uitmaakten van de 'Vijf' -groep. Ook Victor Stuyvaert (in een themanummer) 

en Jan Mulder ontbreken niet in het lijslje. De themanummers verschijnen evenwel na 

1928, op een moment dat het expressionisme eigenlijk reeds over haar hoogtepunt 

begint te raken. En ondanks deze interesse voor moderne grafiek blijft Gand Artistique 

niettemin grotendeels vastzitten in een eerder traditionele en ietwat saaie vormgeving. 

Voor originele fotografie is bijvoorbeeld helemaal geen plaats. Bovendien lijkt de 

evolutie die de typografie in de jaren twintig doormaakte grotendeels aan het Gentse 

blad voorbij te zijn gegaan. 

Wat de visie op kunst betreft die in Gand Artistique in de praktijk wordt 

gehanteerd, kan men stellen dat de esthetische legitimering van kunst zowel ontkracht 

als bevestigd wordt. Zo kent Albert Counson bijvoorbeeld kunst een sterk 

moraliserende functie toe, al is hij misschien niet representatief voor alle medewerkers 

van Gand Artistique. Daarnaast worden in het tijdschrift ook kunstenaars behandeld 

wiens werk van een enige sociale bewogenheid en maatschappelijk engagement getuigt. 

Maar het meest wordt de zuivere kunsttheorie nog ontkracht door de benadering van 

kunst als handelswaar, met name in de bijlage Petite chronique artistique, die de lezer 

maandelijks inlicht over interessante veilingen en de prijzen van kunstwerken. 

Niettemin blijft in de kunstbijdragen de selectie van schilders hoofdzakelijk gebeuren op 

222 J. De Smet, Sint-Martens-La tem ... , p. 235. 
223 N. Poulain, 'Creëren tussen idealisme en conformisme', in: Capiteyn A., Interbellum in Gent ... , 
p . 174. 
224 N. Poulain, 'Luxe en eenvoud in de toegepaste kunsten', in: Dumont G.-H., Mertens P., 
Danblon P. e.a., De dolle jaren in België .. . p. 126. 
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esthetische gronden. Schoonheid is een doel op zich en het eerste criterium voor opname 

in het blad. Zelfs vertegenwoordigers van de avant-garde worden soms evenveel 

verworpen om de 'lelijkheid' van hun werk dan om de radicaal anti-burgerlijke ideeën 

waar ze voor staan, al hangen voor veel critici van Gand Artistique deze beide aspecten 

natuurlijk samen. 

Literatuur en taal: Het Frans, 'la plus prédeuse des possessions humaines' 

Het thema literatuur en taal komt in Gand Artistique aan bod in de vorm van 

monografische artikels, enkele essays, poëzie en de rubriek 'Bibliographie'. Deze rubriek 

is hoofdzakelijk het werk van Robert de Smet en geeft elke maand een overzicht van de 

inhoud van diverse tijdschriften, naast een hele reeks erg beknopte boekrecensies. Deze 

zijn in het blad de belangrijkste en steeds terugkerende vorm van literaire kritiek. De 

boeken die er behandeld worden zijn van erg uiteenlopende aard: veel archeologische 

en kunsthistorische studies, kunstenaarsmonografieën, daarnaast ook romans en 

dichtbundels. Heel vaak gaat het hierbij om de (kunsthistorische) werken van auteurs 

die ook geregeld voor Gand Artistique schrijven. De echte literaire publicaties zijn veelal 

uitgegeven in Parijs of Brussel. In elk geval komen quasi uitsluitend Franstalige auteurs 

aan bod, maar zelden vertegenwoordigers van de literaire avant-garde (het surrealisme 

bijvoorbeeld wordt niet echt ter sprake gebracht). Er is eigenlijk een vrij geringe 

aandacht voor de contemporaine Gentse literatoren van betekenis. Franz Hellens 

bijvoorbeeld duikt slechts een enkele keer op in de rubriek, en de Nederlandstalige 

auteurs moeten al helemaal niet op enige belangstelling rekenen. 

Bij de keuze van besproken tijdschriften lijkt men vrij eclectisch tewerk te gaan. 

Het gaat van de Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie tot Menorah, revue israélite 

française illustrée. Vaak worden die bladen geselecteerd die een artikel bevatten over een 

figuur uit de Gentse artistieke of literaire scène, of een van een auteur die ook aan Gand 

Artistique heeft meegewerkt, maar andere keuzes lijken dan weer veel willekeuriger. Het 

is niet altijd zo eenvoudig die bladen eruit te halen waarmee Gand Artistique zich 

ideologisch of esthetisch verbonden voelde. Niettemin kunnen enkele zaken opgemerkt 

worden met betrekking tot de periodieken in de rubriek Bibliographie. Weinig verrassend 
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is dat ook hier uitsluitend sprake is van Franstalige bladen. Heel veel prestigieuze 

Parijse kunsttijdschriften vinden hun weg naar Gand Artistique, en van de Franse 

tijdschriften zijn het zeker Les Cahiers de l'amitié de Franceet de Flandre van André M. de 

Poncheville die zich via hun ideologie van Frans-Belgische toenadering met Gand 

Artistique verbonden weten. Daarnaast worden uiteraard allerhande Belgische 

algemeen-culturele, artistieke of literaire tijdschriften vermeld. Vaak voorkomende zijn 

La Renaissance d'Occident, La Flandre Littéraire, Savoir et Beauté en Le Thyrse. Voor de twee 

eerste bladen schreef een van de belangrijkste medewerkers van Gand Artistique: Robert 

de Smet. Zijn neef Frédéric de Smet werkte zowel mee aan La Flandre Littéraire als Savoir 

et Beauté. 

De gedichten die van tijd tot tijd in Gand Artistique worden gepubliceerd zijn niet 

zelden afkomstig van de belangrijkste medewerkers (zoals Robert de Smet, Albert 

Counson of Achille Cavens). Maar het blad weet ook enkele grote namen te strikken: 

Albert Mockel, André Fontainas en Pierrede Nolhac (lid van de Académie française) lieten 

er onuitgegeven poëzie in verschijnen. Door het mislukken van de rubriek 'Le Coin des 

Jeunes', groeide Gand Artistique niet echt uit tot een spreekbuis voor jonge debutanten. 

Enigszins opmerkelijk is evenwel de bijdrage van Willy Koninckx, medewerker van het 

Antwerpse tijdschrift Ça Ira! dat het dadaïsme erg gunstig gezind was.2zs Zijn optreden 

in Gand Artistique dateert evenwel van na het opdoeken van dit blad, en uit het gedicht 

in kwestie spreekt niet echt een sterke anti-burgerlijke bewogenheid. Wat de overige 

literatuurbijdragen betreft zijn het ontegensprekelijk de belangrijke figuren uit de 

zogenaamde klassieke generatie van 1880 die met de aandacht gaan lopen. Naast Emile 

Verhaeren is vooral de 'Gentse' literaire scène goed vertegenwoordigd: Georges 

Rodenbach, Charles Van Lerberghe, Grégoire Le Roy en Maurice Maeterlinck, aan wie 

maar liefst twee themanummers zijn gewijd met daarin onder meer een stukje van 

Cyriel Buysse over zijn vriendschap met de schrijver. Stuk voor stuk Fransschrijvende 

Vlamingen en symbolisten, al kan men ze moeilijk als een homogene groep 

beschouwen. 226 

225 M. Huysseune, 'Anvers' ... , p. 123. 
226 N. Verschoore, 'Gent, bakermat van Franse meesterwerken', in: Capiteyn A., Van Buysse tot 
Brusselmans. Gent literair, Gent 1996, p. 76. 
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Op het moment dat Gand Artistique begon te verschijnen waren Verhaeren, 

Rodenbach en Van Lerberghe reeds overleden en de andere auteurs hun creatieve 

hoogtepunt al voorbij. Opnieuw maakte men hier dus niet de meest vernieuwende 

keuzes, maar het waren zulke monumenten van de Belgische literatuur dat men wellicht 

moeilijk aan ze voorbij kon. Bovendien konden ze, zo werd gesteld in Gand Artistique, 

anderen tot voorbeeld dienen aangezien ze ook in Frankrijk bekendheid hadden 

verworven. De keuze voor Fransschrijvende Vlamingen kan ook tellen als statement ten 

aanzien van het verdwijnen van de suprematie van de Vlaamse schrijvers in de 

Belgische Franstalige literatuur na de Eerste Wereldoorlog.227 

Opmerkelijk is dat men in Gand Artistique bij de bespreking van deze symbolisten 

steevast het Vlaamse/Germaanse karakter van hun persoon en werk tracht te 

onderstrepen, maar dit echter nooit in het licht van enige Vlaamsgezinde idealen. 

Integendeel, de besproken auteurs behoren tot de beste types van Vlamingen omdat ze 

zich via hun taalgebruik door de Franse cultuur laten inspireren. Over Maeterlinck luidt 

het: 'Génie intuitif avant tout, profondément du Nord, il est germain de tout son être, 

mais le meilleur germain, celui qui est perméable à la civilisation du Midi.'228 Enerzijds 

beantwoordt deze visie aan het zeer Vlaamse beeld dat in Frankrijk van de Belgische 

Franstalige literatuur leefde.229 Anderzijds was dit beklemtonen van het 'Noorden' voor 

de Fransschrijvende Vlamingen tegelijk een manier om hun onafhankelijkheid ten 

aanzien van het te Parijs gecentraliseerde Franse literaire apparaat te verkondigen.23o 

Om in de Franse literaire wereld opgemerkt te kunnen worden moesten zij zich immers 

wel op de een of andere manier van hun Franse collega's onderscheiden. De hier 

gegeven omschrijving van het ideale type Vlaming is evenwel niet zo onschuldig in een 

context waarin de Franstalige bourgeoisie voor haar geprivilegieerde positie vreest ten 

gevolge van de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht en de 

voortschrijdende vernederlandsing van het openbare leven. 

Er zijn verder nog enkele andere teksten die het belang van de Franse taal voor 

Vlaanderen lijken te willen onderstrepen. Zo wordt onder andere een beeld opgehangen 

227 R. Frickx (éd.), Les relations littéraires franco-belges de 1914 à 1940, Bruxelles 1990, p. 10. 
228 A.M. De Poncheville, 'Sur le Gantois Maeterlinck', Gand Artistique, 1 (1922): 10, p. 133. 
229 P. Dirkx, 'Notre littérature non pas lue, maïs vue par les Français', dans: Frickx R. (éd.), Les 
relations littéraires .. . , pp. 21-22. 
230 J. Weisgerber, 'Avant-propos', dans: Weisgerber ]. (éd.), Les avant-gardes littéraires ... , p. 17. 
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van Gent als bakermat van de Franstalige literatuur en als stad met een sterke 

Franstalige intellectuele traditie, ook al was deze traditie op dat moment eigenlijk reeds 

tot uitsterven gedoemd. Weinig verhullend is ook de boodschap van Albert Counson, 

wanneer hij de Franse taal en cultuur in het aprilnummer van 1930 omschrijft als 'la 

plus précieuse des possessions humaines.' Maar het meest komt het standpunt van het 

tijdschrift aan het licht in een artikel, verschenen onder de naam 'Gand Artistique', 

waarin men zich uitspreekt tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit: 

'L' ouverture de l'Université flamande dans les conditions qu' elle s' est faite est un défi à 

la civilisation.'231 Men gaat hier zelfs zo ver als te hameren op de intellectuele 

superioriteit van de 'Latijnse' ten aanzien van de 'Germaanse' cultuur. Verhaeren en 

Maeterlinck worden opgevoerd als het ultieme argument tegen een eentalig Vlaams 

regime, niet alleen aan de universiteit maar ook in de Vlaamse provincies. Het is het 

enige uitdrukkelijk politiek getinte artikel, maar het plaatst wel de andere 

literatuurbijdragen nog meer in een bijzonder daglicht. De grote symbolisten worden 

misschien gedeeltelijk uit esthetische overwegingen behandeld, maar ze worden 

minstens in even grote mate uitgespeeld in het kader van de specifieke politieke agenda 

van een elite, die met haar taal ook haar dominante maatschappelijke positie uit alle 

macht probeert te verdedigen. Op die manier is duidelijk de politieke en sociale toestand 

in het tijdschrift binnengedrongen en wordt de relativiteit van een motto als 'Art et 

esthétique' onderstreept. 

Besluit: Gand Artistique als vertegenwoordiger van een burgerlijke 

Franstalige 'subcultuur' 

Gand Artistique is een algemeen-cultureel tijdschrift, in die zin dat het zich op het 

domein van de hoge cultuur toelegt zonder een hiërarchische opdeling van de 

verschillende kunsttakken te poneren. Het is in belangrijke mate op het Gentse literaire 

en artistieke leven afgestemd, maar heeft tezelfdertijd ambities om dit particularisme te 

overstijgen, hoofdzakelijk via een gerichtheid op Frankrijk. Anderzijds gaat het 

aansluiting zoeken bij de Franse culturele wereld in het tijdschrift ook gepaard met het 

231 'La réouverture de l'Université flamande', Gand Artistique, 9 (1930): 11, p. 1. 
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beklemtonen van een typisch Vlaams karakter, zowel wat kunst als literatuur betreft. 

Als Franstalig tijdschrift van Vlaamse bodem bevindt Gand Artistique zich in een weinig 

benijdenswaardige positie ten aanzien van het te Parijs gecentraliseerde Franstalige 

literaire veld. De nadruk op een regiospecifiek karakter is in dat opzicht dan ook een 

strategie in de zoektocht naar literair succes. De blik naar de cultuur van het Zuiden kan 

in elk geval ook begrepen worden als de reactie van een Vlaamse Franstalige elite op de 

democratisering van de samenleving en de bijhorende aantasting van het 

machtsmonopolie van het Frans in Vlaanderen. De Frans-Belgische toenadering 

typeerde trouwens de houding van een belangrijk deel van de Belgische conservatieve 

elites tijdens het interbellum. Hoewel dit misschien niet altijd bewust zo is bedoeld, ligt 

in dit terrein de sociale functie van het tijdschrift: opnieuw bestaansrecht toe te kennen 

aan een culturele identiteit die gegeven de maatschappelijke context juist sterk aan 

legitimiteit heeft ingeboet. 

Uit de bijdragen blijkt dat kunstwerken meestal op esthetische gronden voor 

behandeling worden geselecteerd. Niettemin is er ook een tendens vast te stellen (zeker 

op het vlak van de literatuur) waarbij kunst eerder voor politieke doeleinden lijkt te 

worden ingeschakeld, namelijk het propageren van het behoud van de Franse taal in het 

openbare leven. Het motto 'Art et esthétique' dat de lezer moet overtuigen van de zuiver 

esthetische bekommernis van het tijdschrift is dus niet altijd van toepassing. Dit 

propageren gebeurt evenwel grotendeels op vrij impliciete wijze (behalve in het artikel 

over de vernederlandsing van de Gentse universiteit) en de mogelijkheid bestaat dat niet 

elke auteur er zich steeds even bewust van is. Er wordt bovendien bij aanvang niet 

uitdrukkelijk een politieke beginselverklaring onderschreven, in tegenstelling tot veel 

tijdschriften van de historische avant-gardebewegingen. Hun manifesten vertolken 

bovendien een radicaal anti-burgerlijke wereldvisie die uiteraard niet strookt met deze 

van de medewerkers van Gand Artistique. Ook al blijkt haar zuivere kunsttheorie in de 

praktijk soms slechts een illusie, deze heeft wel een functie in het afstand nemen van de 

politiseringsbeweging zoals deze door de avant-gardeorganen is bedoeld. In het geval 

van Gand Artistique lijkt de impliciete politiek gekleurde boodschap niet zozeer bedoeld 

om een nieuw publiek van aanhangers voor de Franse zaak te recruteren, maar zoals 

hierboven aangegeven, om de bestaande groep van francofielen in hun overtuiging te 
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sterken. Het zou dan ook overdreven zijn het als een politiek programmatarisch blad te 

typeren. 

De directeur en de medewerkers achter Gand Artistique behoren grotendeels tot 

de (Gentse) Franstalige bourgeoisie. Zij zitten ideologisch niet allen op dezelfde lijn, 

maar dit lijkt voor het tijdschrift minder relevant. Velen onder hen maken deel uit van 

reeds bestaande ideologieoverschrijdende culturele netwerken en treden dus los van het 

tijdschrift met elkaar in contact. De rol van Gand Artistique in het creëren van een web 

van vriendschapsrelaties of van een forum voor intellectuele uitwisseling moet dan ook 

gerelativeerd worden. De sociabiliteit lijkt eerder plaats te grijpen binnen de talrijke 

culturele verenigingen waar de belangrijkste auteurs lid van zijn. Een heel grote rol 

speelt hierin de (liberale) Kunst- en Letterkring, vertegenwoordiger van de heersende 

burgerlijke smaak en via tal van medewerkers verbonden aan Gand Artistique. Het 

tijdschrift is nooit het officiële orgaan van het kunstgenootschap geworden, maar blijkt 

de facto wel als een belangrijke spreekbuis te fungeren. De sterke institutionele 

verwevenheid en de voorname maatschappelijke posities van de auteurs zijn - naast de 

vaststelling dat Gent tijdens het interbellum niet bepaald de bakermat was van het 

modernistische geweld - wellicht een belangrijk deel van de verklaring waarom het blad 

de culturele actualiteit niet op de voet volgt. Het treedt niet naar voor als de promotor 

van modernistische experimenten. Als product van het culturele establishment worden 

vooral de gangbare artistieke normen gereproduceerd en gaat de meeste aandacht uit 

naar grotendeels geconsecreerde kunstvormen. Een echt artistiek programma wordt niet 

gevolgd en naast de Middeleeuwse kunst zijn ook de creaties van het fin de siècle goed 

vertegenwoordigd in het tijdschrift. Niettemin is bij veel critici een ietwat aarzelende wil 

merkbaar om ook aan nieuwere ontwikkelingen krediet te verlenen. Deze twijfel is 

typisch voor heel wat critici uit de periode. Ook Gand Artistique zit wat gewrongen 

tussen traditie en moderniteit. 

In een periode waarin het tijdschrift het medium bij uitstek is waarlangs 

internationale avant-gardistische strekkingen het Belgische kunst- en literaire leven 

beïnvloeden, steekt Gand Artistique met haar overwegend traditionele invalshoek 

onvermijdelijk scherp af tegen veel andere contemporaine publicaties. Het Gentse blad 

beantwoordt niettemin aan de smaak van belangrijk en burgerlijk segment van de 
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bevolking. Hierin schuilt ongetwijfeld veel van haar kracht, want de conventionele kijk 

op de artistieke productie brengt tegelijk de interesse van een omvangrijk en vooral 

koopkrachtig publiek met zich mee, en dit is uiteraard levensnoodzakelijk voor een 

tijdschrift dat voor zijn financiering van de markt afhankelijk is. Het heeft Gand 

Artistique in staat gesteld gedurende tien jaar te overleven en op die manier niet alleen 

als tijdschrift, maar ook binnen de kunsthandelssector uit te groeien tot een voorname 

speler. Gand Artistique neemt dan ook als algemeen-cultureel orgaan van hoog niveau 

met tevens een buitenlandse afnamegroep een unieke plaats in in het Gentse 

tijdschriftenveld van het interbellum. 
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Hypothese: de dubbele culturele agenda van de liberale 

partijelite 

In dit hoofdstuk werd getracht om de krachtlijnen van enkele culturele gevolgen 

van de netwerkstructuur van het manifest liberale en het bredere netwerk uit te tekenen. 

Belangrijk uitgangspunt daarbij vormde de positie van de Liberale Associatie. Het 

manifest liberale netwerk bleek in aanzienlijke mate een partijgecentreerd netwerk. 

Vooral naar de politieke organisaties en meer bepaald de wijkkringen toe leek zich een 

centraliseringsbeleid af te tekenen. Gecoördineerd vanuit de Liberale Associatie werkten 

de verschillende liberale wijkkringen aan een organisatorische uitbouw die erop gericht 

was een zo ruim mogelijke achterban te bereiken met het oog op electoraal succes. Dit 

impliceerde dat ook kinderen, jongeren en vrouwen een belangrijke doelgroep gingen 

uitmaken. Dit publiek moest echter niet enkel bereikt worden, om enige resultaten te 

kunnen boeken moest het als het ware aan de partij gebonden worden. Het 

verenigingsleven werd dan blijkbaar ook steeds meer gehanteerd in het kader van een 

strategie die de potentiële kiezers moest onderdompelen in een voor de partij opportune 

politieke cultuur. De omkadering van de leden door de wijkkringen werd steeds 

gevarieerder en omvangrijker. Men zou zelfs kunnen gewagen van een monopolisering 

van hun ontspanningsleven. Sociale segregatie op ideologische grond scheen wellicht 

het meest effectieve middel voor de beoogde electoraatsverruiming. Er wordt dan ook 

verondersteld dat de liberale partijelite via haar controle over de wijkkringen bewust 

heeft aangestuurd op het creëren van een gesegregeerde liberale 'subcultuur' naar haar 

(meer volkse) achterban toe. 

Anderzijds bleek uit het bredere liberale web dat een aanzienlijk deel van de 

Liberale Associatie in haar eigen cultuurbeleving minder belang leek te hechten aan een 

apartheid op ideologische gronden. Sterker nog, een vorm van ideologieoverschrijdende 

(de facto liberaal-katholieke) samenwerking leek op het culturele domein structureel in 

het netwerk verankerd te zijn. Het gaat hier dan ook om meer dan een tijdelijke 

compromisvorming tussen verschillende elites. Er waren enkele fundamentelere 

factoren die een deel van de liberale en de katholieke Gentse elites de krachten deden 
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bundelen en die zwaar genoeg wogen om tenminste op cultureel vlak ideologische 

tegenstellingen in aanzienlijke mate te overwinnen. Een analyse van het tijdschrift Gand 

Artistique suggereert alvast dat de Franse taal en cultuur de determinerende elementen 

en zelfs finaliteit van deze krachtenbundeling waren en dat traditionele, burgerlijke 

smaakpatronen er domineerden. Althans op het artistieke niveau leek taal dus voor een 

deel van de Gentse liberale elite te primeren boven een exclusieve loyaliteit aan de eigen 

partij-ideologie ten koste van alles, wat een heel andere houding was dan deze die men 

van de liberale flaminganten verlangde. Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van de 

Franstalige (conservatieve) katholieken waarmee toenadering werd gezocht. Het 

verschil is misschien dat deze laatsten in hun eigen partij in een steeds hachelijkere 

positie kwamen te staan. In elk geval wordt als hypothese vooropgesteld dat de Gentse 

liberale partijelite er gedurende het interbellum een tweevoudige culturele agenda op 

heeft nagehouden en deze in belangrijke mate via het verenigingsleven heeft trachten te 

realiseren. De verenigingen in kwestie vertegenwoordigden een specifieke opportuniteit 

om leden van bepaalde waarden te doordrenken. 
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Algemeen Besluit 

In deze studie is in eerste instantie getracht de structuur van het Gentse liberale 

verenigingsleven en enkele consequenties daarvan onder de loep te nemen. Het is dus 

geen opeenvolging geworden van afzonderlijke verenigingsgeschiedenissen, maar 

eerder een schets van de handelingscontext en -mogelijkheden van diverse organisaties 

tussen beide wereldoorlogen. Dit impliceert dat dus zeker geen volledig beeld is 

gegeven van het georganiseerde liberalisme in al haar facetten en dat dit referentiekader 

idealiter nog verder moet getoetst worden aan het concrete gedrag van alle individuele 

organisaties doorheen het interbellum. Een studie van de groep liberale verenigingen 

betekent echter in belangrijke mate ook een studie van het functioneren van de 

verschillende liberale fracties. Organisaties zijn immers meestal geen lege doos, niet 

slechts een formeel omhulsel, maar vertegenwoordigen een concrete groep mensen met 

bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Een onderzoek naar het georganiseerde 

liberalisme is in die zin dus steeds een onderzoek naar het liberalisme tout court. 

Om nu de wijze na te gaan waarop het liberale verenigingsleven in elkaar stak, 

werd een beroep gedaan op de sociale netwerkanalyse. Men zou deze kunnen 

omschrijven als een strategie voor het onderzoeken van sociale structuur. Aan de hand 

van netwerkanalytische concepten en procedures bleek het mogelijk om de aard van het 

web van de geselecteerde verenigingen te bepalen en er de opbouw van te ontleden. Er 

werd hiervoor in verschillende stappen tewerk gegaan, waarbij telkens op basis van het 

totale aantal geselecteerde verenigingen deelnetwerken (een manifest liberaal en een 

breder liberaal netwerk) werden gegenereerd die voor verder analyse in aanmerking 

kwamen. Het aandachtspunt bij het bepalen van de aard van het Gentse georganiseerde 

liberalisme was de vraag of er kan gesproken worden van een lokale liberale 'zuil' 

tijdens het interbellum. Om deze te kunnen beantwoorden werd vertrokken vanuit een 

eerder structureel zuilconcept dat toepasbaar was op een concreet organisatienetwerk 

De conclusie luidde dat voor de Gentse casus eigenlijk beter niet gesproken wordt van 

een verzuild liberaal organisatienetwerk, omdat aan de vereisten van het zuilbegrip niet 

werd voldaan. Het louter bestaan van een groep liberale, ook niet-partijpolitieke 
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organisaties bleek in elk geval dus geen voldoende voorwaarde om te kunnen gewagen 

van een liberale 'zuil'. In feite was het georganiseerde liberalisme uiterst moeilijk precies 

af te bakenen, omdat geen ideologisch volkomen gesegregeerd netwerk kon worden 

geconstrueerd, ook niet op basis van de verenigingen die ofwel manifest liberaal waren 

ofwel het nauwst daarmee verbonden. Wanneer verder wordt gesproken over het 

georganiseerde liberalisme, kan dit dan ook ruim opgevat worden en daarbij gedoeld 

worden op de manifest liberale structuren maar evenzeer op de organisaties waarin 

deze zichtbaar hun tentakels hadden en die er dus het nauwst mee waren verbonden 

(ook al kenden ze geen exclusief liberaal bestuur). Deze laatste vormden immers door 

hun relaties een onderdeel van de liberale leefwereld. 

Uit de analyse van het manifest liberale netwerk bleek dat in het Gentse 

liberalisme twee belangrijke breuklijnen structureel verankerd waren. Een aantal 

Vlaamsgezinde organisaties en een sociale kern bleken afzonderlijke cohesieve 

subgroepen te vormen bij wie de kans op conflicten met de organisaties uit de 

invloedssfeer van de centraal gelegen en machtige Liberale Associatie groter was. In een 

iets verder verleden werden aan de Gentse universiteit reeds verschillende scripties 

gewijd aan het Gentse liberalisme in de tweede helft van de negentiende en het begin 

van de twintigste eeuw. Ook daarin kwam het verscheurde karakter van deze politieke 

'familie' ruimschoots aan bod. Dat in deze scriptie wordt gewezen op het bestaan van 

belangrijke linguïstische en sociale breuklijnen binnen het Gentse liberalisme is dus 

misschien niet zo vernieuwend, al werd dit aspect hier op een meer structurele rnanier 

benaderd. Daardoor was het mogelijk te stellen dat de geringe invloed van het 

Vlaamsgezinde en democratische liberalisme na de Eerste Wereldoorlog en tot het einde 

van de jaren dertig mede te wijten was aan de manier waarop de structuur van het 

manifest liberale verenigingsleven in elkaar zat. In dit verenigingsleven kwam de lokale 

partijafdeling, de Gentse Liberale Associatie, in elk geval naar voor als de machtigste want 

meest invloedrijke instantie, waarbinnen een echte democratisering zich op dat moment 

nog niet had afgetekend. 

Het was evenwel diezelfde Associatie, nota bene de vertegenwoordiger van de 

liberale ideologie bij uitstek, die in het bredere netwerk in belangrijke mate 

verantwoordelijk was voor het ontbreken van een perfecte externe segregatie op 
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ideologische gronden. De Associatie en enkele politieke organisaties uit haar directe 

invloedssfeer onderhielden immers nauwe banden met verenigingen uit de sport-, 

culturele en sociale sector (vooral deze die zich op een meer elitair publiek richtten) 

waar ook katholieken in het bestuur zetelden. Eerder dan een tijdelijke 

compromisvorming zoals dit zich op het politieke plan voordeed, leek dit een vorm van 

ideologieoverschrijdende samenwerking die structureel in het Gentse verenigingsleven 

zat verweven en in die zin min of meer geïnstitutionaliseerd was geraakt. Hier moet 

weliswaar aan worden toegevoegd dat de (conservatieve) katholieken waarmee op 

verenigingsvlak werd gecoöpereerd in hun eigen partij steeds meer een marginale 

positie innamen, onder meer tengevolge van de sterkere invloed van de christen

democratie en het flamingantisme in de katholieke partij. In elk geval bleek deze 

katholiek-liberale krachtenbundeling zich nooit echt expliciet naar het politieke vlak te 

vertalen aangezien samenwerking op verkiezingsvlak uitbleef. Het is niettemin 

misschien wel mogelijk dat politieke coalitievorming er enigszins gemakkelijker door 

werd gemaakt. 

In feite werd vanuit (een deel van) de liberale partijelite een dubbele culturele 

agenda gehanteerd. Waar de burgerlijke liberale elite in haar eigen cultuurbeleving 

ideologische grenzen overschreed ten voordele van waarden en oriëntaties die zij met 

bepaalde elementen van de katholieke elite gemeen had (een sterke fixatie op de Franse 

cultuur en burgerlijke smaakpatronen), legde zij haar electorale achterban juist een 

sociale segregatie op. Bij hen moest partijbelang en vooral partijgebondenheid primeren 

en om de juiste 'mentaliteit' te bewerkstelligen werd via de organisatorische uitbouw 

van de liberale wijkkringen (de structuren waarover de Liberale Associatie een grote 

invloed kon uitoefenen) getracht het ontspanningsleven van de kiezers te 

monopoliseren. In feite waren deze inspanningen gericht op het vergroten van het 

liberale kiezerspotentieel, en daarbij was het natuurlijk opportuner de beoogde 

doelgroep zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de andere partijen. Het lijkt er 

sterk op dat vanuit de Associatie de creatie van een liberale 'subcultuur' naar het 

electoraat toe werd gestimuleerd via haar zeggenschap over de wijkkringen. In die zin 

werd eigenlijk wel een soort van zuilstrategie gevolgd door een eerder partijgecentreerd 
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netwerk. Een van de determinanten van deze liberale I subcultuur' scheen nu een sterke 

klemtoon op vrijzinnigheid te zijn. 

Hoewel soms gesteld wordt dat de Liberale Associatie, gezien de weinig 

benijdenswaardige positie van de meer democratische en de syndicale liberale organen, 

weinig in het werk gesteld heeft om aanhangers te winnen onder de nieuwe 

kiezersmassa, wordt in deze studie beargumenteerd dat zij dit wel heeft gedaan, maar 

dan vooral via de verenigingen waarover door haar de grootste controle kon worden 

uitgeoefend. Daarnaast wordt soms geopperd dat binnen de (nationale) liberale partij 

een latente spanning ontstond tussen een elite die tot compromisvorming met de 

katholieken bereid was, en een achterban die veel sterker antiklerikaal was.232 Wat de 

Gentse casus betreft, is het echter aannemelijk dat de liberale partijelite juist een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het stimuleren van een door een antiklerikale 

mentaliteit gekenmerkte basis en daar zelfs bewust op aangestuurd heeft. 

Deze dubbele agenda van de Liberale Associatie-leden was in elk geval een mooi 

voorbeeld van de wijze waarop een bepaalde netwerkstructuur bepaalde culturele 

I gevolgen' met zich meebrengt, al kan de gemeenschappelijke Franstalige en burgerlijke 

achtergrond van een liberale en katholieke elite natuurlijk ook als een belangrijke 

oorzakelijke factor van de netwerkvorming gezien worden. Het is belangrijk hierbij 

rekening te houden met het feit dat de netwerkanalyse geen totaal verklaringsmodel 

biedt.233 Er is in deze studie vooral gekeken naar de structuur van het Gentse 

georganiseerde liberalisme en naar de eventuele handelingsmogelijkheden die daardoor 

werden geschapen, maar bijvoorbeeld de formatie van het organisatienetwerk op zich is 

daarmee nog niet verklaard. Desondanks wordt gemeend dat de netwerkanalyse heeft 

bijgedragen tot het ontrafelen van enkele belangrijke aspecten van het (georganiseerde) 

liberalisme in Gent tussen de twee Wereldoorlogen. Hopelijk is daarmee ook een bee~e 

de aandacht gewekt voor de vele beloftevolle mogelijkheden die de netwerkanalyse het 

historisch onderzoek te bieden heeft. 

232 J. Tyssensl 'Laïcité et pilarisation dans le systèrne politique beige pendant 1' entre-deux
guerres', dans: Miroir A., Laïcité et classes sociales, 1789-1945. En hommage à John Bartier, Bruxelles 
1992, p. 232. 
233 Zie voor dit punt bijvoorbeeld C. Verbruggen, 'Literary Strategy ... ', pp. 579-599. 
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Bijlage 1 

Overzicht van de verenigingen 

Periode 
Stads-

Sector Naam van 
subsidies 

oErichting 

CULTUUR 8-Club 1931-1935 
Arnitiés belgo-portugaises onbekend 
Arnitiés françaises 1919-1925 
Arnitiés italiennes 1919-1925 
Belgische Fotografiebond-afdeling 

voor 1919 
Gent 
Cercle d'études onbekend Ja 
Comité de Représentations de 

voor 1919 
Comédies françaises 
Fanfare 'Vaderlandsliefde' voor 1919 
Genta Esperanto Grupe 'La 

onbekend 
Progreso' 
Gentse Radioclub 1919-1925 
Harmonie 'Nijverheid en 

voor 1919 
Wetenschappen' 
Kring der Winterconcerten voor 1919 Ja 
Kunst en Kennis voor 1919 Ja 
Kunst- en Letterkring voor 1919 Ja 
La Concorde voor 1919 
Laurentkring 'Geluk in 't Werk' voor 1919 Ja 
Laurentkring 'Nut en Vermaak' voor 1919 Ja 
Laurentkring 'Vrijheidsliefde' voor 1919 Ja 
Laurentkring 'Werken en Leeren' voor 1919 Ja 
Les J oyeux Gantois 1919-1925 
Maatschappij 'De Melomanen' voor 1919 
Maatschappij 'De Vrienden van het 

voor 1919 Ja Museum' 
Maatschappij ter Bevordering der 

voor 1919 
Schone Kunsten 
Maatschappij van liefhebbers-

voor 1919 
fotografen 'Lux Nova' 

Maatschappij van Nederlandse 
Letterkunde en Geschiedenis 'De voor 1919 
Taal is gansch het Volk' 

Maatschappij voor Geschied- en 
voor 1919 Ja Oudheidkunde 
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Maatschappij voor Landbouw- en 
voor 1919 

Plantkunde 
Muzikale kring 'Lyrica' 1926-1930 
Société académique d'Histoire voor 1919 
Société 'Avenir Horticole' voor 1919 
Société Callier voor 1919 
Société des Concerts de Musique 

voor 1919 
ancienne et moderne 
Société gantoise de Musique onbekend 
Symfonie 'Excelsior' voor 1919 
Van Crombrugghe's Genootschap voor 1919 Ja 
Vereniging voorNijverheids-en 

voor 1919 Ja Decoratieve Kunsten 
Vlaamse Vereniging ter 

voor 1919 Ja Verspreiding van de Franse Taal 
Vogelteeltmaatschappij 'Het 

voor 1919 
Neerhof' 
Vrijdenkersvereniging 'Het Vrij 

onbekend 
Onderzoek' 
Willemsfonds - afdeling Gent voor 1919 Ja 
Zangmaatschappij 'De Vereenigde 

voor 1919 
Werklieden' 

JEUGD Cercle in time 'La Jeunesse' 1919-1925 
Les Pantalonistes voor1919 
Les Semailles en Soleil 1919-1925 

LIEFDADIGHEID De Visschersvrienden voor 1919 
Fonds Nemorin Wiemer 1926-1930 
Les Gais Philantropes 1926-1930 
Maatschappij tot Bescherming van 

voor 1919 
Gemartelde Kinderen 
Menslievende Kring 'De zonder 

voor 1919 
Naam, niet zonder Hart' 
Société française de Bienfaisance voor 1919 
Société patriotique et philantropique 
des anciens enfants de troupe et voor 1919 
pupilles de l'armée- section gantoise 
Tehuis der Wezen 1919-1925 
Vereniging 'Kinderlust' 1926-1930 
Werk der Gentse Kinderkribben voor 1919 Ja 
Werk der Gezonde Lucht voor 1919 

ONDERWIJS 
Association des anciens élèves de 

voor 1919 
l'école moyenne de l'état 
Beschermcomiteit der officiële 

1926-1930 
scholen van Gent 
Bond der leerlingen en oud-

voor 1919 
leerlingen van het Instituut van 
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Gent 
Bond der oud-leerlingen van het 

voor1919 
Atheneum 
Bond der vrienden van het officieel 

voor1919 
middelbaar onderwijs 
Bond ter verdediging der 

voor 1919 
gemeentescholen 
Oud-leerlingenbond 

onbekend 
'Gemeenteschool Begijnhofplein' 

POLITIEK 
Amicale des dames (libérales) 

voor 1919 
gantoises 
Federatie der Liberale Jeugd-

1919-1925 
Gent-Eeklo 
Liberale Associatie/ 

voor 1919 
Liberale Grondwettelijke Vereniging 
Liberale Bond Gent onbekend 
Liberale Volksbond van het 

voor 1919 
arrondissement Gent-Eeklo 
Liberale Volksbond 'Vrijheidsliefde' voor 1919 
Liberale Volksgezinde Vereniging 

voor 1919 
Help U Zelve' 

Liberale Wijkkring Akkergem voor 1919 
Liberale Wijkkring Eerste Wijk voor 1919 
Liberale Wijkkring Heuvelpoort voor 1919 
Liberale Wijkkring Kortrijksepoort voor 1919 
Liberale Wijkkring Plezante Vest voor 1919 
Liberale Wijkkring Rabot en 

voor 1919 
Brugsepoort 
Liberale Wijkkring Saspoort-

voor 1919 
Meulestede 
Liberale Wijkkring Vierde Wijk 

voor 1919 
(Gent-Zuid) 
Liberale Wijkkring Vijfde Wijk voor 1919 
Verbond der Liberale Kringen en 

onbekend 
Inrichtingen van groot-Gent 
Vereniging der Liberale 

1919-1925 
Vrouwenafdelingen van groot-Gent 
Voorwacht der Liberale Associatie voor 1919 

SOCIAAL Algemene Bediendenvereniging voor 1919 
Centrale der Liberale Vakbonden 

voor 1919 
'Help U Zelve' 

Centrale der Liberale Vakbonden 
voor 1919 

'Vrijheidsliefde' 
Cercle Commercial et Industrie! voor 1919 
Cercle des Commerçants de Gand voor 1919 
Consulskring voor 1919 
Fédération nationale des Pensionnés 

voor 1919 
de l'état - section gantoise 
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Koophandels- en Nijverheidsbond voor 1919 
Liberale Werkerspensioenkas voor 1919 
Mutualité du Commerce et de 

voor 1919 
!'Industrie 
Nationale Bond der 

1919-1925 
Oorlogsinvalieden - afdeling Gent 
Nationale Strijdersbond- afdeling 

1919-1925 
Gent 
Samenwerkende Maatschappij 

voor 1919 
'Volksbelang' 
Samenwerkende Maatschappij 

voor 1919 
'Vrijheidsliefde' 
Union des Employés voor 1919 
Vereniging der Handelsreizigers voor 1919 
Vooruitziende Gentenaars voor 1919 

SPORT A.R.A. La Gantoise voor1919 
Académie gantoise de Billard voor 1919 
Cercle équestre voor 1919 
Club gantois du Chien de défense onbekend 
Club Gymnastique voor1919 
Club Nautique voor 1919 
Fishing Club voor 1919 
Gentse Biljartclub voor 1919 
Gentse Hondenafrichtersclub voor 1919 
Gentse Zwemvereniging voor 1919 
Ghent Aviation Club 1936-1940 
Ghent Swimming Club voor 1919 
Golf Club de Gand voor 1919 
Gymnastische Volksmaatschappij voor 1919 
Koninklijke en Ridderlijke Gilde van 

voor 1919 
Sint-Miehiel 
Koninklijke en Ridderlijke 

voor 1919 
Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 
Racing Club voor1919 
Sailing Club voor 1919 
Schaakclub van Gent onbekend 
Société de Tir 'Les joyeux tireurs' voor 1919 
Société gantoise des Trompes de 

voor 1919 
Chasse 
Sport Nautique voor 1919 
Turn- en Wapenkring 'Vriendschap' voor 1919 
Union gantoise de Gymnastique et 

onbekend 
de Sociétés Sportives 

OVERIG Fraternelle des anciens Combattants 
onbekend 

des 2e et 22e de ligne 
Koloniale Dag( en)- afdeling Gent onbekend 
Maatschappij der Gedecoreerden voor 1919 
Souvenir Patriotique voor 1919 
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Bijlage 2 

Lijst van niet-geïsoleerde verenigingen en hun graad 
volgens de geaggregeerde adjacentiematrix 

41-50: 

31-40: 

21-30: 

11-20: 

(in dalende volgorde) 

Liberale Associatie (graad 45) 

Vereniging voorNijverheids-en Decoratieve Kunsten (graad 33) 

Maatschappij 'De Vrienden van het Museum' (graad 30) 
Société Callier (graad 29) 
Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten (graad 22) 

Amitiés françaises (graad 20) 
Maatschappij 'De Melomanen' (graad 20) 
La Concorde (graad 19) 
Bond der oud-leerlingen van het Atheneum (graad 18) 
Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Miehiel (graad 18) 
Voorwacht der Liberale Associatie (graad 18) 
Cercle Commercial et Ind ustriel (graad 17) 
Kunst- en Letterkring (graad 17) 
Maatschappij tot Bescherming van Gemartelde Kinderen (graad 17) 
Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen van groqt-Gent (graad 16) 
Club Nautique (graad 15) 
Laurentkring 'Vrijheidsliefde' (graad 15) 
Sport Nautique (graad 15) 
Golf Club de Gand (graad 14) 
Tehuis der Wezen (graad 14) 
Fanfare 'Vaderlandsliefde' (graad 13) 
Werk der Gentse Kinderkribben (graad 13) 
Consulskring (graad 12) 
Laurentkring 'Geluk in 't Werk' (graad 12) 
Liberale Wijkkring Akkergem (graad 12) 
Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde (graad 12) 
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10: 

9: 

8: 

7: 

6: 

5: 

Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' (graad 12) 
Mutualité du Commerce et de !'Industrie (graad 12) 
Vereniging der Handelsreizigers (graad 12) 
Willemsfonds - afdeling Gent (graad 12) 
Amicale des dames (libérales) gantoises (graad 11) 
Bond ter verdediging der gemeentescholen (graad 11) 
Liberale Wijkkring Plezante Vest ( graad 11) 
Liberale Wijkkring Rabot en Brugsepoort (graad 11) 

Cercle équestre 
Federatie der Liberale Jeugd- Gent-Eeklo 
Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 

Ghent Swimming Club 
Vlaamse Vereniging ter Verspreiding van de Franse Taal 

Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 
Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede 
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde 

Comité de Représentations de Comédies françaises 
Koloniale Dag( en) - afdeling Gent 
Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
Nationale Bond der Oorlogsinvalieden - afdeling Gent 
Nationale Strijdersbond - afdeling Gent 

A.R.A. La Gantoise 
Amitiés italiennes 
Cercle d'études 
Koophandels- en Nijverheidsbond 
Sailing Club 

Amitiés belgo-portugaises 
Club Gymnastique 
Fonds Nemorin Wiemer 
Gymnastische Volksmaatschappij 
Liberale Volksbond 'Vrijheidsliefde' 
Turn- en Wapenkring 'Vriendschap' 
Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent 
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4: 

3: 

2: 

1: 

Kunst en Kennis 
Laurentkring 'Werken en Leeren' 
Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo 
Liberale Wijkkring Vierde Wijk 
Van Crombrugghe' s Genootschap 

Kring der Winterconcerten 
Les Semailles en Soleil 
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'De Taal is 
gansch het Volk' 
Souvenir Patriotique 
Union des Employés 
Werk der Gezonde Lucht 

Académie gantoise de Billard 
Bond der leerlingen en oud-leerlingen van het Instituut van Gent 
Genta Esperanto Grupe 'La Progreso' 
Ghent A viation Club 
Laurentkring 'Nut en Vermaak' 
Racing Club 
Samenwerkende Maatschappij 'Vrijheidsliefde' 
Société académique d 'Histoire 
Société 'Avenir Horticole' 
Symfonie 'Excelsior' 
Vereniging 'Kinderlust' 
Vogelteeltmaatschappij 'Het Neerhof' 
Vooruitziende Gentenaars 
Zangmaatschappij 'De Vereenigde Werklieden' 

Bond der vrienden van het officieel middelbaar onderwijs 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Vrijheidsliefde' 
Fraternelle des anciens Combattants des 2e et 22e de ligne 
Gentse Zwemvereniging 
Les Joyeux Gantois 
Liberale Bond Gent 
Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' 
Liberale Wijkkring Eerste Wijk 
Société des Concerts de Musique ancienne et Moderne 
Société gantoise des Trompes de Chasse 
Union gantoise de Gymnastique et de Sociétés Sportives 
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Bijlage 3 

Lijst van geïsoleerde verenigingen volgens de 
geaggregeerde adjacentiematrix 

8-Club 
Algemene Bediendenvereniging 
Association des anciens élèves de l'école moyenne de l'état 
Belgische Fotografiebond - afdeling Gent 
Beschermcomiteit der officiële scholen van Gent 
Cercle des Commerçants de Gand 
Cercle intime 'La Jeunesse' 
Club gantois du Chien de défense 
De Visschersvrienden 
Fédération nationale des Pensionnés de l'état - section gantoise 
Fishing Club 
Gentse Biljartclub 
Gentse Hondenafrichtersclub 
Gentse Radioclub 
Harmonie 'Nijverheid en Wetenschappen' 
Les Gais Philantropes 
Les Pantalonistes 
Liberale Werkerspensioenkas 
Maatschappij der Gedecoreerden 
Maatschappij van liefhebbers-fotografen 'Lux Nova' 
Muzikale kring 'Lyrica' 
Oud-leerlingenbond 'Gemeenteschool Begijnhofplein' 
Samenwerkende Maatschappij 'Volksbelang' 
Schaakclub van Gent 
Société de Tir 'Les joyeux tireurs' 
Société française de Bienfaisance 
Société gantoise de Musique 
Société patriotique et philantropique des anciens enfants de troupe et 
pupilles de l'armée- section gantoise 
Vrijdenkersvereniging 'Het Vrij Onderzoek' 
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Bijlage 4A 

Lijst van verenigingen van het bredere liberale 
netwerk, op alfabetische volgorde 

A.R.A. La Gantoise 
Académie gantoise de Billard 
Amicale des dames (libérales) gantoises 
Amitiés belgo-portugaises 
Amitiés françaises 
Amitiés italiennes 
Bond der leerlingen en oud-leerlingen van het Instituut van Gent 
Bond der oud-leerlingen van het Atheneum 
Bond ter verdediging der gemeentescholen 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Vrijheidsliefde' 
Cercle Commercial et Industrie! 
Cercle d'études 
Club Gymnastique 
Club Nautique 
Comité de Représentations de Comédies françaises 
Consulskring 
Fanfare 'Vaderlandsliefde' 
Federatie der Liberale Jeugd- Gent-Eeklo 
Fonds Nemorin Wiemer 
Ghent A via ti on Club 
Ghent Swimming Club 
Golf Club de Gand 
Gymnastische Volksmaatschappij 
Koloniale Dag( en)- afdeling Gent 
Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Miehiel 
Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 
Koophandels- en Nijverheidsbond 
Kring der Winterconcerten 
Kunst- en Letterkring 
La Concorde 
Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 
Laurentkring 'Nut en Vermaak' 
Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 
Laurentkring 'Werken en Leeren' 
Les Semailles en Soleil 
Liberale Associatie 
Liberale Bond Gent 
Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo 
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Liberale Volksbond 'Vrijheidsliefde' 
Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' 
Liberale Wijkkring Akkergem 
Liberale Wijkkring Eerste Wijk 
Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 
Liberale Wijkkring Plezante Vest 
Liberale Wijkkring Rabot en Brugsepoort 
Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede 
Liberale Wijkkring Vierde Wijk (Gent-Zuid) 
Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
Maatschappij 'De Melomanen' 
Maatschappij 'De Vrienden van het Museum' 
Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten 
Maatschappij tot Bescherming van Gemartelde Kinderen 
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 
'De Taal is gansch het Volk' 
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde 
Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde 
Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' 
Mutualité du Commerce et de !'Industrie 
Nationale Bond der Oorlogsinvalieden - afdeling Gent 
Nationale Strijdersbond - afdeling Gent 
Sailing Club 
Samenwerkende Maatschappij 'Vrijheidsliefde' 
Société académique d'Histoire 
Société 'Avenir Horticole' 
Société Callier 
Société des Concerts de Musique ancienneet moderne 
Souvenir Patriotique 
Sport Nautique 
Symfonie 'Excelsior' 
Tehuis der Wezen 
Union des Employés 
Union gantoise de Gymnastique et de Sociétés Sportives 
Van Crombrugghe's Genootschap 
Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen van groot-Gent 
Vereniging der Handelsreizigers 
Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent 
Vereniging 'Kinderlust' 
Vereniging voorNijverheids-en Decoratieve Kunsten 
Vlaamse Vereniging ter Verspreiding van de Franse Taal 
Vogelteeltmaatschappij 'Het Neerhof' 
Voorwacht der Liberale Associatie 
Werk der Gentse Kinderkribben 
Willemsfonds - afdeling Gent 
Zangmaatschappij 'De Vereenigde Werklieden' 
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Nr. 
2 
3 
4 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
30 
31 
33 
34 
35 
37 
38 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Bijlage 4B 

Lijst van verenigingen van het bredere liberale 
netwerk, volgens graph-nummers 

Naam organisatie 
Liberale Associatie 
Nationale Strijdersbond - afdeling Gent 
Cercle d'études 
Werk der Gentse Kinderkribben 
Vlaamse Vereniging ter Verspreiding van de Franse Taal 
Bond der oud-leerlingen van het Atheneum 

Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Miehiel 
Voorwacht der Liberale Associatie 
Sailing Club 
Union des Employés 
Van Crombrugghe's Genootschap 
Bond der leerlingen en oud-leerlingen van het Instituut van Gent 
Amitiés italiennes 
Nationale Bond der Oorlogsinvalieden -afdeling Gent 
Zangmaatschappij 'De Vereenigde Werklieden' 
Souvenir Patriotique 
Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' 
Liberale Volksgezinde Vereniging 'Help U Zelve' 
Vogelteeltmaatschappij 'Het Neerhof' 
Liberale Wijkkring Akkergem 
A.R.A. La Gantoise 
Club Nautique 
Liberale Wijkkring Eerste Wijk 
Ghent Swimming Club 
Cercle Commercial et Ind ustriel 
Comité de Représentations de Comédies françaises 
Golf Club de Gand 
Laurentkring 'Werken en Leeren' 
Mutualité du Commerce et de !'Industrie 
Koophandels- en Nijverheidsbond 
Vereniging der Handelsreizigers 
Académie gantoise de Billard 
Kunst- en Letterkring 
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde 
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48 Liberale Wijkkring Rabat en Brugsepoort 
49 Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde 
50 Consulskring 
51 Gymnastische Volksmaatschappij 
52 Vereniging voorNijverheids-en Decoratieve Kunsten 
53 Sport Nautique 
56 Amicale des dames (libérales) gantoises 
57 Laurentkring 1Geluk in 1t Werk1 

59 Société des Concerts de Musique ancienne et moderne 
61 Maatschappij tot Bescherming van Gemartelde Kinderen 
62 Maatschappij 1De Vrienden van het Museum1 

63 Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan 
64 Société académique dHistoire 
67 Liberale Volksbond 1Vrijheidsliefde1 

68 Willemsfonds - afdeling Gent 
70 Laurentkring Nut en Vermaak1 

71 Maatschappij 10e Melomanen1 

72 Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 
75 Amitiés françaises 
76 Union gantoise de Gymnastique et de Sociétés Sportives 
77 Kring der Winterconcerten 
78 Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede 
79 Laurentkring 1Vrijheidsliefde1 

81 Liberale Wijkkring Vierde Wijk (Gent-Zuid) 
82 Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
83 Koloniale Dag( en)- afdeling Gent 
85 Fanfare 1Vaderlandsliefde1 

86 Société 1Avenir Horticole1 

91 Les Semailles en Soleil 
93 Symfonie 1Excelsior1 

94 Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
95 Club Gymnastique 
97 Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen van groot-Gent 
100 Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten 
104 Liberale Wijkkring Plezante Vest 
106 Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent 
109 Vereniging 1Kinderlust' 
110 Amitiés belgo-portugaises 
113 Tehuis der Wezen 
115 Ghent A via ti on Club 
116 Liberale Bond Gent 
117 Federatie der Liberale Jeugd -Gent-Eeklo 
118 Samenwerkende Maatschappij 1Vrijheidsliefde1 

119 Fonds Nemorin Wiemer 
120 Centrale der Liberale Vakbonden 1Vrijheidsliefde1 

121 La Concorde 
122 Maatschappij van Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 

10e Taal is gansch het Volk1 
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123 Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo 
124 Société Callier 

125 Bond ter verdediging der gemeentescholen 
126 Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' 
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Bijlage 5 

Lijst van verenigingen die ofwel manifest liberaal zijn, 
ofwel het nauwst verbonden zijn met deze manifest 

liberale structuren 

A.R.A. La Gantoise 
Amicale des darnes (libérales) gantoises 
Amitiés françaises 
Amitiés italiennes 
Bond der oud-leerlingen van het Atheneum 
Bond ter verdediging der gemeentescholen 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Help U Zelve' 
Centrale der Liberale Vakbonden 'Vrijheidsliefde' 
Cercle Commercial et Industrie! 
Club Gymnastique 
Club Nautique 
Comité de Représentations de Comédies françaises 
Fanfare 'Vaderlandsliefde' 
Federatie der Liberale Jeugd- Gent-Eeklo 
Fonds Nemorin Wiemer 
Gymnastische Volksmaatschappij 
Koninklijke en Ridderlijke Gilde van Sint-Miehiel 
Koophandels- en Nijverheidsbond 
Kunst- en Letterkring 
La Coneerde 
Laurentkring 'Geluk in 't Werk' 
Laurentkring 'Nut en Vermaak' 
Laurentkring 'Vrijheidsliefde' 
Laurentkring 'Werken en Leeren' 
Liberale Associatie 
Liberale Bond Gent 
Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eeklo 
Liberale Volksbond 'Vrijheidsliefde' 
Liberale Volksgezinde Vereniging Help U Zelve' 
Liberale Wijkkring Akkergem 
Liberale Wijkkring Eerste Wijk 
Liberale Wijkkring Heuvelpoort 
Liberale Wijkkring Kortrijksepoort 
Liberale Wijkkring Plezante Vest 
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Liberale Wijkkring Rabot en Brugsepoort 
Liberale Wijkkring Saspoort-Meulestede 
Liberale Wijkkring Vierde Wijk (Gent-Zuid) 
Liberale Wijkkring Vijfde Wijk 
Maatschappij 'Oe Melomanen' 
Maatschappij 'Oe Vrienden van het Museum' 
Maatschappij ter Bevordering der Schone Kunsten 
Maatschappij tot Bescherming van Gemartelde Kinderen 
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde en Geschiedenis 'Oe Taal is 
gansch het Volk' 
Menslievende Kring 'De zonder Naam, niet zonder Hart' 
Nationale Bond der Oorlogsinvalieden- afdeling Gent 
Nationale Strijdersbond- afdeling Gent 
Samenwerkende Maatschappij 'Vrijheidsliefde' 
Société Callier 
Sport Nautique 
Tehuis der Wezen 
Van Crombrugghe's Genootschap 
Verbond der Liberale Kringen en Inrichtingen van groot-Gent 
Vereniging der Handelsreizigers 
Vereniging der Liberale Vrouwenafdelingen van groot-Gent 
Vereniging 'Kinderlust' 
Vereniging voorNijverheids-en Decoratieve Kunsten 
Voorwacht der Liberale Associatie 
Werk der Gentse Kinderkribben 
Willemsfonds - afdeling Gent 
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