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Gezicht op het net van water 
wegen in Gent in oostelijke rich 
ting, met bovenaan het Nieuw 
Kasteel, later het Spanjaar 
denkasteel genoemd. Getekend 
of aangeduid zijn voorts onder 
meer het Paddegat, de Vrijdag 
markt, het Rabat, en de meeste 
bruggen en stadspoorten: 
Dendermondse Poort, Sint 
Lievenspoort, Heuvelpoort, 
Kortrijkse Poort, Posteer 
nepoort, Zandpoort, Torre 
poort, Ketelpoort, Walpoort, 
Braampoort, Sint-Jorispoort, 
Grauwpoort, Koepoort, Brugse 

Poort, Sint-Lievenspoort, Keizer 
poort en Vijfwindgatenpoort. 
De kaart werd getekend enige 
tijd na de bestraffing van de stad 
in 1 540 door keizer Karel die 
de afbraak van de stadspoorten 
en de bouw van "een nieuw 
kasteel" gelastte. Ze toont 
bijgevolg voor het laatst de 
stadspoorten en voor het eerst 
de nieuwe dwangburcht. Keizer 
Karel liet de citadel van het 
Ouditaliaans type naar de plan 
nen van Donato di Boni 
oprichten om de eigengereide 
Gentenaars na hun opstand van 

1 539 in bedwang te houden. Als 
locatie werd gekozen voor de 
site van het Sint-Baafsdorp, met 
de Sint-Baafsabdij, omdat die 
ligging aan de samenvloeiing 
van Leie en Schelde zowel 
militaire als bouwkundige 
voordelen bood. Rond mei 1 541 
waren de funderingen klaar. De 
buitenbouw was voltooid in 
1 545, maar er werd nog 
ongeveer 1 O jaar voort gewerkt 
aan de dienstgebouwen. 
De citadel had de vorm van een 
vierkant met een totale opper- 

...... 



vlakte van bijna 15 hectaren. 
Om laag vuurte kunnen beant 
woorden, werden de bastions 
slechts tot minder dan vijf me 
ter opgetrokken. De muren 
waren van baksteen, aan de 
voor- en bovenzijde bezet met 
natuursteen, terwijl er voor de 
vulling tussen de parementen 
tonnen slopingsmateriaal 
werden aangevoerd. Rondom 
werd een zeer brede gracht 
aangelegd. Twee ophaalbrug 
gen verbonden de burcht met 
de tegenoever. Binnen de mu 
ren verrees een klein dorp, dat 
onder meer voorzag in woon 
sten voor de soldaten en hun 
bevelhebbers, een gevangenis, 
een kanongieterij, een smidse, 
een wapenarsenaal, poeder 
molens, twee brouwerijen, een 
graanmolen, twee graanzol 
ders, een wijnkelder, opslag 
plaatsen en een kapel. Karel V 
wou er ook nog een paleis neer 
zetten, maar stuitte op geld 
gebrek. Het project kostte 
uiteindelijk bijna 18,6 miljoen 
Vlaamse groten (= 12 390 
jaarlonen van een arbeider) en 
was daarmee één der duurste 
bouwprojecten van het vroeg 
moderne Gent. Toch stimuleer 
de de constructie het Gentse 
bouwbedrijf niet, aangezien de 
onderneming bij de verneder 
de Gentenaars zeer gevoelig 
lag. Mede daarom werden 
voor de bouw vooral bouw 
vakkers uit Henegouwen, 
Artesië en Frans-Vlaanderen 
ingeschakeld. Tijdens het 
eerste seizoen waren er bijna 
4000 arbeiders aan de slag. 

André Capiteyn 
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geregeld de media. Dit is 
van een bewuste politiek. Het wil het pubhek 

van het reilen en zeilen binnen de muren van het 
voormalige pandjeshuis. Oe vriendenkring waarop het archief sinds 31 januari 
2000 kan rekenen, wil dit streven ondersteunen en de uitstraling van de 
instelling bevorderen. Een stadsarchief kan immers de betrokkenheid van 
de burger bij wat gebeurt in zijn gemeenschap sterk in de hand werken via 
de mogelijkheden die het biedt voor familie-, huizen-, straat-, buurt- en 
stadsgeschiedenis. Dit betrokken zijn of zich betrokken voelen is een belangrijk 
element in het behoud van een democratische samenleving. Een 
stadsarchief, zoals elk overheidsarchief, waarborgt dat men te allen tijde 
kan weten wat de overheid heeft gedaan, waarom, hoe en met welke 
gevolgen. Oe mate van openbaarheid van bestuur is een graadmeter van 
de democratische samenleving. 
Het bestuur van de vriendenkring bestaat uit een enthousiaste groep 
medewerkers met heel wat plannen. Een eerste initiatief is het verzorgen 
van '@rchieflink', een driemaandelijkse nieuwsbriefwaarvan het nulnummer 
voorligt. Oe naam zegt duidelijk waar we voor staan. Oe vriendenkring wil 
met deze nieuwsbrief de schakelieggen tussen het Stadsarchief en de 
buitenwereld, zodat iedereen kennis kan nemen van zijn inhoud en zijn 
activiteiten. Oe @ of apestaart geeft aan dat we korte metten willen maken 
met het stoffige imago van een ingedommelde archiefdienst, veel meer 
cliché dan realiteit. 
Ook de naam van de vzw, It Archief. Gent on files (GOF), weerspiegelt de 
brede activiteiten van het Gentse Stadsarchief. Enerzijds ligt de nadruk op de 
rijke en unieke eeuwenoude archiefbestanden, anderzijds wil de naam 
aandacht vragen voor de toenemende invloed van de computer op het 
archief. Uitdrukking geven aan de bekommernis, zowel voor de rijke 
archiefbestanden op papier en perkament als voor de digitale archieven, 
heeft ook bij de keuze van de naam van vriendenkring meegespeeld. Oe 
naam It Archief. Gent on files is de uitdrukking van een archiefdienst in 
beweging, in volle evolutie. Dit streven naar grotere publieke belangstelling, 
naar grotere bekendheid, wilook de naam van de nieuwsbrief uitdrukken. 
De werking van het Stadsarchief, het belang van zijn bestanden en de 
activiteiten van de vriendenkring zullen in de nieuwsbrief aan bod komen. 
Een aspect dat in dit nummer speciaal in de kijker staat is dit van de 
preservering, conservering en restauratie. Naar aanleiding van de 
Prinsenhoffeesten treden Stadsarchief en vriendenkring bewust met deze 
bewaarproblematiek naar buiten. Ze willen de aandacht vestigen op de 
gevaren die ons cultureel erfgoed bedreigen en terzelfdertijd met de hulp 
van het publiek de nodige fondsen bijeen krijgen om een van deze schatten, 
een plan uit de 16de eeuw, voor verdere aftakeling te behoeden. 
Beheert het Stadsarchief unieke bronnen - denken we maar aan de 
jaarregisters van de keure, de staten van goed, processeries - het beschikt 
niet over de menskracht om ze inhoudelijk te ontsluiten. Vrijwilligers kunnen 
op dit vlak zeer nuttig werk verzetten en dit geldt zowel voor de beginnende 
genealoog als voor de gevorderde vorser. Een van de bedoelingen van de 
vriendenkring is ook een coördinerende rol te te spelen voor het werk van 
deze vrijwilligers. 
AI wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van Gent, voor onze stedelijke 
archiefbestanden, een belangrijk onderdeel van ons roerend erfgoed, voor 
het reilen en zeilen binnen het Stadsarchief, nodigen we dan ook van harte 
uit om lid te worden. De lidmaatschapsvoorwaarden vindt u achteraan 
vermeld. Laat ons uw suggesties, vragen, wensen en ook de resultaten van 
uw onderzoek in de Gentse bronnen weten. 

Griet Maréchat voorzitter 



Begin 1 998 werd beslist de 
leeszaal van het stadsarchief 
in de Abrahamstraat op te 
frissen. 
Daar dit één van de rnaest 
representatieve ruimten van 
de Directeurs- of Intendants 
woning van de oude Berg van 
Barmhartigheid moet geweest 
zijn, werd door een specialist 
ter zake voorafgaand een 
onderzoek verricht naar de 
vroegere kleurstellingen van 
deze voormalige ontvangst 
ruimte of eetplaats. Vanaf het 
ontstaan van de Berg van 
Barmhartigheid omstreeks 
1621 zal de huidige leeszaal 
zeer waarschijnlijk dienst 
gedaan hebben als salon waar 
de gasten in stijl konden 
worden ontvangen. Dit salon, 
dat via het poortgebouw direct 
toegankelijk was, geeft nog 
steeds met openslaande 
deuren uit op de prachtige 
binnentuin. 

De resultaten waren vrij 
verrassend. Onder enkele syn 
thetische verflagen daterend 
van na de Tweede Wereld 
oorlog en egale olieverfschilde 
ringen uit de tweede helft van 
de negentiende en de eerste 
helft van deze eeuw, zijn 
belangrijke sporen ontdekt van 
sierschilderwerk, waaronder 
marmerimitaties. 

De deuren vormen de oudste 
onaangetaste delen van het 
interieur. Ze kunnen gesitu 
eerd worden in het midden van 
de achttiende eeuw. Uit dezelf 
de periode dateert ook de 
stucwerkschouw die vrijkwam 

na het verwijderen van de 
negentiende-eeuwse schoor 
steenmantel. Deze schoor 
steenafwerking bestaat uit een 
centraal gebombeerd vlak, 
afgebaard door twee sierlijke 
keellijsten. 
In het begin van vorige eeuw, 
waarschijnlijk omwille van de 
gewijzigde stijlconcepten, werd 
het ganse interieur herpleis 
terd en rond 1850 voorzien 
van nieuwe afwerkingslagen. 
Het kleurenonderzoek heeft 
ons toegelaten een volledig 
beeld van het toenmalig 
interieur te kunnen schetsen. 
Het interieur was in die tijd op 
gebouwd uit een lage lambri 
sering onderaan waarin imi 
taties van donker 
gekleurde steen 
soorten voor 
kwamen. 
Daarboven was 
een lambrisering 
met nuances van 
groene marmers. 
Het plafond was 
heel licht beige 
groen. Omstreeks 
1850 woonden 
hier directeur Jo 
seph De Braban 
der en zijn echt- 
genote Maria Coppens, 
samen met drie inwonende 
dienstboden. 

schouwmantel geplaatst. 
Restaureren en zichtbaar 
laten zou een stijlbreuk in het 
interieur veroorzaakt hebben. 
De herstellingen aan wanden 
en schrijnwerk, evenals het 
aanbrengen van de grond 
lagen, werden uitgevoerd door 
personeel van de Dienst 
Gebouwen van de Stad Gent. 
De marmerimitaties zijn aange 
bracht door een privé-bedrijf, 
de bvba Provo uit Gent. 
De schitterend vernieuwde 
leeszaal is nu sedert enige tijd 
terug voor het publiek open 
gesteld. Dit is pas gebeurd 
nadat ook het intern netwerk 
geïnstalleerd was, omdat op 
dat moment immers meteen 

Uitgangspunt van de werken 
was het reconstrueren van de 
beschildering uit het midden 
van de vorige eeuw. De schoor 
steenafwerking uit de acht 
tiende eeuw werd, na foto 
grafische registratie, terug 
achter de vervolledigde 

het archiefbeheerssysteem 
'Dulle Griet', en de hieraan ge 
koppelde extra opzoekings 
faciliteiten voor de bezoekers, 
aan het publiek werden voor 
gesteld. Tegelijk werd ook het 
nieuwe meubilair in gebruik 
genomen: dit is speciaal geko 
zen om discreet te harmo 
niëren met de wandafwer 
kingen. 

Marc Bauwens 



Wie ooit al een rondleiding in 
het archief meemaakte, herin 
nert zich allicht de lange gan 
gen, met rek na rek, boven en 
naast elkaar, kilometers 
documenten: 13 kilometer 
archief. 
Wij allen, archiefpersoneel, 
maar ook overheid en bur 
gers, dus u en ik, zijn verant 
woordelijk voor de staat 
waarin we de archieven door 
geven aan de volgende gene 
raties. 
Jarenlang is er in België 
weinig aandacht besteed aan 

nieuwsbrief van onze nieuwe 
vriendenkring. 

In eerste instantie hebben we 
echter de ambitieuze doel 
stelling projecten op te zetten 
ter restauratie van een of 
meerdere stukken. 

Koken kost geld 
Restaureren is duur 
We zamelen dan ook gelden 
in bij particulieren en be 
drijven, die zich bewust zijn 
van het rijk patrimonium en 
die ook dáadwerkelijk willen 

de bewaaromstandigheden. 
Ook Gent vormt hierop geen 
uitzondering. 
Het afgelopen jaar hebben we 
echter een aantal belangrijke 
bakens uitgezet voor een 
nieuw beleid. 
Het eerste zichtbare en nu ook 
leesbare gevolg ligt voor u: de 

bijdragen tot het bewaren 
ervan. Het idee haalden we 
over zee: Angelsaksische 
landen hebben een jaren 
lange ervaring en traditie in 
het mobiliseren en sensi 
biliseren van mensen en 
bedrijven. 
We stellen u ons eerste pro- 

ject voor: de restauratie van 
het hydrografisch plan van 
Gent uit de zestiende eeuw. 
Dit is een bijzonder mooie 
kaart met kunstig uitgewerkte 
details van onder meer het 
Nieuw Kasteel [later Span 
jaardenkasteel), maar ze ver 
keert weliswaar in slechte 
staat. Hoe het wel kan, laten 
we zien door de gerestau 
reerde kaart van Drongen 
ernaast te exposeren. Het 
contrast is groat. 
Volgend jaar willen we de, nu 
steuntrekkende, dan geres 
taureerde kaart terug aan 
het publiek voorstellen als blijk 
van waardering. Niet zonder 
daarnaast u -in contrast- een 
ander document voor te 
stellen dat... 

Voor een archief is het echter 
belangrijk om latere restaura 
tiekosten te vermijden. Dit 
kan door een goed preser 
veringsbeleid. Wij hebben als 
taak ervoor te zorgen dat de 
stukken zo goed mogelijk 
bewaard worden, zodat ver 
der verval wordt vertraagd. 
We vatten het revolutionair 
plan op om voor het eerst in 
de geschiedenis van het 
Stadsarchief een bestanden 
controle op te maken van een 
deel van het oud archief[circa 
1180-1796). Dit telt onge 
veer 2 kilometer archiefstuk 
ken. De uitdaging sprak ons 
aan en we staken de handen 
uit de mouwen! We sloten het 
archief een week voor het 
publiek. Iedereen, onafhanke 
lijk van zijn normale werkzaam- 



heden, werkte mee aan het 
project. 
Ons oorspronkelijk opzet be 
stond erin om aan de hand 
van de inventarissen na te 
gaan of alle stukken nog aan 
wezig waren. Het is immers 
een harde regel voor het 
archief: stukken die verkeerd 
worden teruggeplaatst, zijn 
verloren tot ze bij toeval terug 
gevonden worden. 
AI vlug bleek het aangeraden 
actief aan preservering te 
doen. Immers niet alleen de 
tijd laat sporen na: de groot 
ste boosdoener is de mens 
zelf. Door de slechte bewaar 
omstandigheden was er 
enorm veel stofschade. Een 
groot aantal documenten 
waren opgeborgen in zuur 
houdende negentiende-eeuw 
se kaften met enkel een blad 
papier er bovenop tegen het 
stof. Zuren kunnen echter uit 
de verpakking migreren en zo 
de documenten aantasten. 
Hoe zuurder het papier, hoe 
sneller de afbraak verloopt. 
Heel wat documenten bleken 
ook aangetast door schim 
mels. Wie de archiefmede 
werkers in de media aan het 
werk zag kon zich ervan 
vergewissen dat de stofmas 
kers, stofbrillen, wegwerp 
overalls en handschoenen 
geen overbodige fantasietjes 
waren. Ze waren broodnodig 
om de gezondheidsrisico's te 
beperken! Sommige schim 
mels vormen immers een 
gevaar voor de mens. 
Behalve een dood huidje van 
de larve van de museumkever 

in een boek ~Fl.ij .. :. 
men we gelukkig·' ~\f~ .'. msec 
t e n t e g e n. O rÌì Flâ:;:¡;t\~~;~;~.~ ar of 
er nù papiervretenâiè'i:¡~se~é 
ten in onze depots ronddwa 
len, hebben we een insec 
tenval uitgezet. Enkel een 
klein vliegje kwam toevallig op 
de lijmstrook terecht. 

Bakken koffie hielpen ons het 
stof door te spoelen. 
We waren het allemaal eens: 
dit titanenwerk smeekt om 
een vervolg. Het kadert per 
fect in onze meerjarenplan 
ning van preservering, con 
servatie en restauratie. 
Ook de restauratie zelf wordt 
niet vergeten. De archieven 
in België beschikken slechts 
zelden over een eigen restau 
ratieatelier en moeten dus 
alle werk stuk voor stuk uitbe 
steden aan zelfstandige res 
taurateurs. 
Het werk laten we over aan 
gespecialiseerde vakmensen. 

Het resultaat na een week 
mocht gezien worden: in het 
totaal gingen er 125 lopende 
meter archiefbescheiden stuk 
voor stuk door onze handen 
(5358 individuele archiefstuk 
ken!). We herverpakten aile 
documenten in zuurvrije 
mappen en enveloppen, een 
aantal van de tijdelijk verloren 
stukken vonden we terug en 
we konden zelfs een aantal 
items aan de bestaande 
inventarissen toevoegen. 
Leuke ontdekkingen verdre 
ven even de grauwe stofsluier: 
stiekeme portretjes in pot- 

Annemie De Porre 



Informatie over Gent zoeken in bet ~tad8ardliet q" 

van Leuven, het ligt inderdaad niet voorde hand. 
Toch levert deze zoektocht enkele Ô1eipk 
waardige resultaten op. 

Neem nu de verzameling onimest18ltié br?iè\Yen 
van het Leuvense stadsárchief. Bijna 3~O 
brieven, daterend uit de perJbt1e'11t¡SL1796, 
werden in het postkantoor van ]urn en Tassis 
achtergelaten en bleven deJar een geluKKig 
toeval bewaard. 

de andere gevallen was het 'I~rrnelqe adres 
foutief of onvolledig. Hoe danèónk, dé brieven 
werden teruggezonden en kwemeq zo in het 
postkantoor van Leuven tereéht. 

Voor Gent zijn 1 O brieven uit deze verzameling 
interessant en hun inhoud is erg gevarieerd. 

lO TJf-~: 
J~~ lA' .. fl if (/~ iler- w~ 

<Ì.- ir-t c.'1~ ¡j~/, e,. })~~ 
·1¥)vh ~J j~/d'J.~ i~, ¿~ 
qf4rrrdrJo~r 
tL¡::Ji,';k ~·1,~f.°~'¡q 
~~~~.~.~ . }'o . 

J .1 I ~ I' l' 1_ , _ . J_ "AI/) _ At 

() 

~r'ìs t1anêfels'êorrespopdentie: 

tl/dt hier verstijte. ick was drrders'e! lange 
w£}gh .. , 

. .. syt uI: soa goet van een koppel hem dens 
over te senden want WI}' en krijgen maer twee 
hemdens en gIl kont wel deneken als dat WIJ' 
daer niet en kontten me toekomen ... 

En tenslotte een brief van Anna Maria 
Sernaeck die haar ouders liet weten dat zij in 
Leuven was aangekomen: 

... seydt soa goedt van dat in stilten te houden 
dat geen so/daeten en weten ... 

De informatie die deze onbestelde brieven 
bieden is hoe dan ook verrassend, en het zijn 
steeds directe getuigenissen van de leefwereld 
van de briefschrijver ... 

Piet Veldeman 

Bron: Stadsarchief Leuven 
Verzameling onbestelde brieven 

Fragment van: 'brief van Martinus Barré aan François De 
Lange, Leuven, 10 november 1775'. 



Samen met de andere stedelijke culturele 
instellingen en musea neemt ook het 
Stadsarchief deel aan het eerstvolgende project 
in het kader van het actieplan Synergie 2000 
van de Dienst Cultuur: de tentoonstelling Gentse 
Stadsgezichten - Stadsgedichten in het 
Bijlokemuseum. 

Met het actieplan Synergie 2000 streven de 
Gentse musea en instellingen naar meerwaarde 
door de uitbouw van hun onderlinge 

samenwerking met het oog op de omvorming van het 
Bijlokemuseum tot overkoepelend Stads- of City-museum. 
Dit City-museum moet op termijn het hele Gentse verleden 
gebald aan Gentenaars en toeristen presenteren. In 1998 
sloegen alle diensten reeds een eerste maal de handen in 
elkaar voor de tentoonstelling De beurs van Joos Vijdt, die 
de aandacht vestigde op de toekomstige rol van het 
Bijlokemuseum. Nu wordt het de tentoonstelling Gentse 
Stadsgezichten - Stadsgedichten, die loopt van 30 
septembertot 17 december 2000. 

Achterliggende filosofie van het actieplan Synergie 2000 is 
de vaststelling dat het roerend patrimonium van de stad als 
gevolg van zeer uiteenlopende factoren, niet zelden arbitrair 
of zelfs toevallig, in de vele verschillende instellingen en 
diensten van de stad is verspreid geraakt. Sprekend 
voorbeeld van deze situatie is de destijds doorgevoerde 
verdeling van de iconografische stadsverzameling tussen 
het Stadsarchief en de Universiteitsbibliotheek. Rond 
bepaalde items wordt nu geprobeerd die verspreide 
kunstvoorwerpen, objecten en documenten in een 
thematische samenhang samen te brengen, en op die 
manier - ook met niet-stedelijke verzamelingen - onverwachte 
raakpunten te ontdekken. Uiteraard heeft het Stadsarchief, 
met zijn enorme historische en iconografische collecties, 
een inbreng die niet moet onderdoen voor die van de musea. 

De titel van de tentoonstelling Gentse Stadsgezichten - 
Stadsgedichten refereert zowel aan de afbeeldingen van 
reële stadsbeelden, als aan de gezichten van mensen, m.a.w. 
aan de manier waarop wij de stad zien, aangescherpt met 
een veelheid van onderliggende verhalen - historisch, literair 
of volks. Daarom wordt ook een beroep gedaan op actieve 
participatie van de Gentenaars via het inzamelen van foto's 
en verhalen, die het erfgoed uit de stedelijke colleeties zullen 
aanvullen. In totaal werden 28 plaatsen of items gekozen, 
verspreid over het hele grondgebied van Gent, zowel te 
situeren in het centrum, in de wijken als in de deelgemeenten. 
In elk van deze locaties schuilt een boeiend verhaal, een 
opvallende rol, een interessante evolutie, of waart er, om 
het met gevleugelde woorden uit te drukken, een "genius 
loci" rond. Die "geest van de plek" moet worden opgespoord 
en opgeroepen. 

Naast het samenbrengen en confronteren van allerlei 

objecten, kunstwerken en documenten met verhalende 
kracht door beslagen auteurs en vorsers, wordt het verhaal 
eigentijds aangevuld met oude en nieuwe foto's van wie in 
Gent woont en leeft. Hiertoe worden niet alleen in de pers 
oproepen gelanceerd, maar tevens lokale acties opgezet, 
gericht op actieve deelname van de bevolking aan het project. 
De resultaten van het fotoproject en de begeleidende 
getuigenissen of "gedichten" zullen volwaardig in de 
tentoonstelling worden opgenomen. Het geheel zal dan ook 
het resultaat zijn van een dialoog van de organisatoren 
onderling én van een dialoog met de Gentenaars. 

Volgende diensten nemen aan het project deel: 
Bijlokemuseum, M.l.A.T., Museum voor Schone Kunsten, 
Museum voor Sierkunst en Vormgeving, Huis van Alijn 
(vroegere Museum voor Volkskunde), S.M.A.K., 
Steenmuseum Sint-Baafsabdij, Dienst Kunsten, Dienst 
Monumentenzorg, Dienst Stadsarcheologie, Stadsarchief, 
Stedelijke Openbare Bibliotheek. De coördinatie is in handen 
van Geert Van Doorne, directeur Dienst Monumentenzorg. 
Het project wordt gesteund door de Stad Gent, het Sociaal 
Impulsfonds en de Provincie Oost-Vlaanderen. 

André Capiteyn 

De Twaalfde Open Monumentendag heeft als thema Tijd. Tijd 
speelt een essentiële rol in het leven en lijden van 
monumenten en van documenten over monumenten. Het 
dateren van bouwkundig erfgoed vormt één van de 
inhoudelijke thema's. In het Stadsarchief ligt de klemtoon op 
de wijze waarop tijd in archiefstukken tot uiting komt en op 
de mogelijkheden van archiefmateriaal in functie van de 
datering van het erfgoed. 
Het thema Huizenonderzoek in Gent vormt een mooie 
illustratie. In een interdisciplinaire benadering van specialisten 
en enthousiastelingen uit de sectoren van de monumen 
tenzorg, de archeologie en de archiefwereld, wordt het 
bronnenmateriaal geïntegreerd, aan elkaar getoetst en in 
synthesevorm verwerkt. Waar sporen in situ, zoals 
steenhouwersmerken en de gebruikte materialen, elementen 
tot relatieve en/ of exacte datering vormen, bieden de 
geschreven bronnen evenzeertal van mogelijkheden. Soms 
duiken exacte data van bouw of verbouwing op. Niet zelden 
gebeurt dit via rekeningen of gedateerde bouwtekeningen. 
Het iconografisch materiaal kan eveneens grote diensten 
bewijzen bij datering van het erfgoed: van kadastrale plans 
gaat het bijvoorbeeld over naar figuratieve kaarten, 
stadsgezichten, schetsen en opmetingen. 
Op welke manier toont archiefmateriaal de betrokkenheid 
van de mens bij het verstrijken van de tijd? Het verloop van 
de tijd blijkt uit archiefmateriaal op heel veel verschillende 

...... 



manieren: bij een openbare verkoop met kaarsbranding biedt men zolang de kaars 
brandt; bouwtekeningen, met daarop ingetekende datering, geven een indicatie van 
het bouwjaar; stadsrekeningen illustreren het verloop van het jaar als eenheid van 
tijdsmeting; een parochieregister registreert het verloop en het ritme van het 
menselijk leven in de stad; het luiden van de verschillende klokken legt de dagindeling 
vast: de werkklok en de avondklok; het sluiten van de stadspoorten en het roepen 
van de nachtroeper kondigen het vallen van de nacht aan. 

Leen Charles 

Praktische regeling 
Er worden groepen van maximaal 40 personen toegestaan op de volgende 
tijdstippen: 10.00 uur, 11.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur. 
Deze groepen van 40 personen worden - na het sluiten van de deuren - opgesplitst: 
één groep krijgt eerst wat uitleg bij een aantal tijdsdocumenten, een andere groep 
bezoekt een stukje van het depot en na een half uurtje wisselen beide groepen. Oe 
nauwe doorgangen in de depots verhinderen een vlotte en veilige doorgang voor 
grotere groepen. Volzet is helaas volzet en betekent wachten op de volgende 
rondleiding. 

_----"'H~e_~t",...._prinselijk hof ten Walle te Gent 

Onder impuls van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw. wordt er sinds 
november 1 99B gewerkt aan een inventaris van het Prinsenhof. Het project vat 
aan de hand van nieuwonderzoek de huidige kennis over het Prinsenhof samen en 
geeft het erg gefragmenteerde overgebleven erfgoed een nieuwe kans in het Gent 
van de eenentwintigste eeuw. Opgravingen, muuronderzoek, relicten die her en der 

werden gerecupereerd, evenals de 
getuigenissen van negentiende-eeuwse 
oudheidkundigen leveren de materiële 
gegevens, de sporen en bouwelementen 
die onder leiding van de Dienst 
Stadsarcheologie worden ontcijferd en in 
hun context gesitueerd. Er is de 
ontsluiting van nauwelijks bestudeerd 
archiefmateriaal waarbij historicus Daniel 
Lievois voornamelijk de klemtoon legt op 
de vijftiende eeuwen duizenden data 
bijeenbracht voor de kennis van het Hof 
ten Walle, later Prinsenhof. Oe studie van 
de geschreven bronnen in de Archives 
Départementales du Nord (Lille, Rijsel) 
bracht een onverwacht 'surplus': de 
ontdekking van een nog niet 
geïdentificeerde plattegrond van 1649, 
die het hele Prinsenhof gedetailleerd in 
beeld brengt. Samen met de 
iconografische documenten uit de 
Universiteit Gent (verzameling Van 
Lokeren, Handschriftenzaal) en het 
Stadsarchief (atlassen De Keyser en 

Goetghebuer) laat dat plan toe de materiële sporen in hun juiste context te duiden. 
Oe Gentse methode van huizenonderzoek was essentieel voor het speurwerk van 
de verkaveling, vanaf 1649 voor het zuidelijke deel, vanaf 1777 voor het kerneiland. 
Tegenoververkaveling en degradatie staan de pogingen tot herwaardering, waarmee 
het nieuwe boek wordt afgesloten. Zo kan elke geïnteresseerde op een wat 
ongewone manier kennis maken met de ontwikkeling van burggrafelijke mottekasteel 
tot een stille, wat vergeten stadsbuurt. Oe bouwhistorische kennis vormt 
daarenboven het kader voor talloze wetenswaardigheden over het leven in het 
vijftiende-eeuwse paleis en zijn afhankelijkheden zoals de beroemde leeuwenhot. 

Marie Christine LaIeman 

"Het prinselijk hof ten Walle", is een uitgave van de Gentse Vereniging voor 
Stadsarcheologie, Vijfwindgatenstraat 2,9000 Gent. Kostprijs: 900 fr., voor een 
boek A4-formaat, circa 2BO biz., circa 1 00 illustraties waaronder kleurenkaft en 4 
kleurafbeeldingen. 

@rchieflink is de driemaandelijkse 
nieuwsbrief van't Archief. Gent on Files, 
een ondersteunende vzw voor het 
Stadsarchiefvan Gent 

Het abonnement is begrepen in de lid 
maatschapsbijdrage 500 fr. (12,39 EU) 
individuele leden, 600 fr. (14,87 EU) gezin, 
1000 fr. (24,79 EU) steunende leden en 
10 000 fr. (247,89 EU) ereleden. 
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