
Gezicht op de Botermarkt met het Stadhuis en het 
Be/forf. Lithografie, s.n., 19ie eeuw SAG, L87/18. Inde 

n/ssen van de gotische vleugel staan nog geen 
bee/den, die kwamen er pas na 1894. 

'Geen ouder nieuws dan de 
krant van gisteren' zegt de 
volksmond ietwat geringschat 
tend. Precies dat 'oud nieuws' 
is voor ieder die op een of 
andere manier met het verle 
den bezig is een schat van in 
formatie. Het Stadsarchief 
bewaart de belangrijkste kran 
ten van het Gentse, waaronder 
de Gazette van Gent vanaf 
1667 - toen nog de Ghendt 
sche Post Tydinghen ge 
noemd. Helaas is het zonder 
houvast van jaar en dag kwaad 
zoeken naar een welbepaalde 
gebeurtenis of onderwerp. 
Gelukkig steekt het toeval 
soms een handje toe. 

Zo signaleerde een ijverige 
archiefzoeker ons dit pittige 
verslag van een bezoekje aan 
de stedelijke archieven in 1867, 
die toen nog in het Stadhuis 
zelf waren ondergebracht. Het 

artikel verscheen op 7 juli 1867 
in het eerste nummer van een 
in Brussel uitgegeven Frans 
talig blad La Liberté. Op 19 juli 
van hetzelfde jaar bracht de 
Gazette van Gent de tekst in 
Nederlandse vertaling. De 
naam van de bezoeker wordt 
niet genoemd. De 'beminnelijke 
archivist' moet Edmond De 
Busscher zijn, die van 1860 tot 
1882 stadsarchivaris was in 
opvolging van Prudens van 
Duyse. 
AI in 1819 waren drie zalen op 
de eerste verdieping van het 
voormalige schepenhuis van 
Gedele, aan de hoek van de 
Botermarkt en de Poeljemarkt, 
gekozen om de archiefbe 
scheiden in onder te brengen. 
In 1851 werden ze uitgebreid 
met een vierde groot lokaal en 
twee kleinere kamertjes die 
dienst deden als leeszaal en 
kaartenkabinet. In 1863 besloot 

de gemeenteraad een 
archiefcommissie in te stellen, 
die een aanvang maakte met 
de classificatie. De collectie 
werd nadien nog naar de 
Troonzaalovergebracht 
(1891), tot deze zaal in 1913 
naar aanleiding van de festi 
viteiten rond de Wereldten 
toonstelling moest ontruimd 
worden en de documenten 
weer naar het schepenhuis van 
Gedele verhuisden, deze keer 
naar de tweede verdieping. In 
1932 kreeg het archief uitein 
delijk zijn onderkomen in de 
huidige locatie in de Abraham 
straat. 

De bezoeker beschreef zijn 
ervaringen als volgt: 
'Iedereen weet dat er te Gent 
een merkwaardig stadhuis 
bestaat, waarvan het schoon 
ste deel in ogievalen stijl ge- 
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Een oproep 
Elke dag wordt er in het Gentse 
Stadsarchief noest gezocht, 
gevonden en genoteerd. Men 
zou er ongetwijfeld versteld van 
staan indien men wist tot welke 
hoogte de stapels van ijverig 
vergaarde documentatie aan 
teksten en referenties reiken. 
Dit tijdrovende monnikenwerk 
gaat nu al bijna twee eeuwen 
door. Om ruimte te winnen en 
om handigerte kunnen werken, 
worden sommige notities te 
genwoordig gecomprimeerd tot 
digitale bestanden. Sommige 
aantekeningen gaven aanlei 
ding tot een publicatie, andere 
werden in niet-gepubliceerde 
teksten verwerkt, nog andere 
bleven verder ongebruikt. 
Soms denkt men: 'Het is toch 
zonde dat een groot deel van 
die menselijke energie verloren 
gaat!' 

Gelukkig kwamen er enkele 
handgeschreven documenta 
tiebestanden in het Stadsar 
chief terecht en zeker niet van 
de minste. Men staat versteld 
wanneer men de notities van 
Alfons Van Werveke, van Frans 
De Potter, van Victor Vander 
Haeghen, van Pierre Kluys 
kens, maar ook van Napoleon 
De Pauw bekijkt. Die weten 
schappers verdienen alle res 
pect voor het enorme werk dat 
zij hebben verzet. Benevens de 
dankbaarheid voor hun publi 
caties, zijn wij dank verschul 
digd aan hun erfgenamen die 
hun notities aan het Stads 
archief hebben toevertrouwd. 
Ze staan er ter beschikking van 
latere generaties. Wij kunnen 
nog steeds gebruik maken van 
hun werk en ervaring. Zij liggen 
soms zelfs aan de basis van 
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doctorale proefschriften, maar 
ook van bescheiden bijdragen. 
Eigenlijk ware het correct indien 
men die sinds lang overleden 
meesters en collega's als co 
auteur vermeldde, maar aan dit 
postume eerbetoon wordt 
blijkbaar onachtzaam voorbij 
gegaan. Het Gentse Stadsar 
chief doet dan ook een oproep 
tot al wie - gratis en voor niets 
- gebruik maakt van het archief 
en van de diensten die hen door 
het personeel en dus door de 
stad Gent worden bewezen. 
Stel alsjeblieft uw documentatie 
op uw beurt ter beschikking van 
de komende generaties. Om 
efficiënt te zijn moeten die 
gegevens wei onder een duide 
lijk label en met ondubbelzin 
nige referenties worden inge 
leverd. Zij komen dan terecht in 
het fonds der Historische nota S 
met vermelding van de naam 
van de auteur. Een exemplaar 
van de scriptie die ermee werd 
gerealiseerd, is het allerminste 
dat u kan ter beschikking 
stellen. 

De voornaamste verza 
melingen Historische nota~ 
Een volledig overzicht van de 
historische nota's kan in dit 
bestek niet worden gegeven. 
Enkel de voornaamste worden 
aangestipt. Via afzonderlijke 
sets steekkaarten kan men de 
weg vinden naar de behandelde 
onderwerpen. Alfons Van Wer 
veke verzamelde algemene 
historische notities betreffende 
Gent (de Nota's Van Werveke) 
en leverde een belangrijke 
bijdrage tot de Nota's Straten. 
De basis van deze laatste ver 
zameling werd gelegd door 
Frans De Potter. Op duizenden 
losse blaadjes, soms zelfs op 
onooglijke papiersnippers, vindt 
men er zijn voorbereidende 
notities voor het niet gepubli 
ceerde deel van zijn levenswerk 
Gent. Van den oudsten tIJd tot 
heden. Men dient er wel reke 
ning mee te houden dat het 
klassement in de Nota's Straten 
enkele schoonheidsfoutjes 
vertoont, maar dit euvel wordt 
door de gedreven onderzoeker 
makkelijk gecorrigeerd. Archi 
varis Victor Vander Haeghen 
bracht zijn werknotities bijeen in 
twee reeksen nota's. De Nota's 
Vander Haeghen betreffen de 
geschiedenis van Gent in het 
algemeen, terwijl in de Nota's 
Kunstenaars allerlei informatie 
werd bijeengebracht over 
Gentse 'kunstenaars en hun 
oeuvre. Gegevens over hetzelf 
de onderwerp vindt men in de 
Nota's Kluyskens. 

Niet alle historische nota's 
bevinden zich in het gelijkna 
mige fonds. Sommige werden 
afzonderlijk geklasseerd. Wij 
denken hierbij aan het Fonds 
Napoleon de Pauw dat bene- 



Dieudonné Maryns. 

vens (een deel van) zijn notities 
ook archivalische bescheiden 
en familie-documenten bevat. 
Een ander voorbeeld zijn de 
handgeschreven notities die bij 
het iconografische materiaal in 
de Atlas Goetghebuer werden 
opgenomen. Ook in de archief 
bundels van de voormalige 
Stedelijke Commissie voor 
Monumenten en Stadsgezich 
ten treft men vaak historische 
notities aan. Veel recenter 
bewerkte wijlen Dieudonné 
Maryns ijverig de inschrijvings 
lijsten van de Gentse ambach 
ten en neringen; zijn notities 
werden door zijn nabestaanden 
op digitale wijze verwerkt en ter 
beschikking gesteld van het 
Stadsarchief. Mevrouw Baudts 
bezorgde een kopie van de 
notities die zij nam voor haar 
familie-onderzoek, voorname 
lijk uit de Staten van goed 
(reeks 330). Belangrijke notities 
kwamen zelfs in andere archie 
ven terecht. Het reuzenwerk 
van Ferdinand Van den Bem 
den, namelijk zijn handschrift 
Gand. Rues et fonds bâtis, 
maar ook zijn talrijke genealo 
gische notities kunnen worden 
geraadpleegd in de bibliotheek 
van de Gentse universiteit. 

Daniel Lievois 

Edito: Stadsmus,eum 
en Stadsarchief 

In het Gentse politieke milieu leeft het idee om van het Bijlokemuseum 
een stadsmuseum te maken. Sophie de Schaepdrijver werd gevraagd 
haar visie op een dergelijk museum neer te schrijven. Haar vlotte en 
inhoudelijk rijke paarse boekje, Gent· een stadsmuseum in Vlaanderen. 
Enkele voorstellen voor het Bijlokemuseum, samenvatten en 
becommentariëren op één pagina is onmogelijk. Toch een korte reactie. 

S. de Schaepdrijver brengt interessante ideeën op het stuk van de 
stadssociologie naar voren, zoals het belang van het 'stedelijk inzicht' 
en het 'vermogen om maatschappelijke complexiteit en onvolkomenheid 
zowel te doorgronden als te aanvaarden'. 
Zij verzet zich - ons inziens meer dan terecht - tegen de opvatting van 
sommige cultuursociologen om de tentoongestelde voorwerpen voor 
zichzelf te laten spreken, om ze geen verhaal te laten vertellen. Zij 
betoogt dat alle historiografie - en daar hoort een historisch museum 
toe - interpreteert, zelfs moet interpreteren. Feiten op een rijlje gezet 
zijn immers nog geen geschiedenis. Een historisch museum moet ook 
kennis aanreiken en een verhaal vertellen. Dat verhaal mag niet 
eenduidig of letterlijk eenzijdig zijn, maar dient daarentegen heel complex 
te zijn, namelijk een verhaal waarin contexten worden aangereikt en 
verbanden gelegd. 
Kunnen archieven hierbij een rol spelen? Archiefstukken op zich kunnen 
een verhaal vertellen. Maar meestal zijn het de kennis van hun ontstaan 
en van hun functie en de informatie die ze bevatten, die toelaten een 
verhaalover het dagelijkse leven in het verleden in al zijn aspecten te 
vertellen. Dan komen, om met de woorden van Sophie de Schaepdrijver 
te spreken, de 'dimensies geld, geloof, geweld, geluk, gezag en 
gemeenschap' aan bod. Nemen we een erg 'gewone' bron, een 
parochieregister waarin tijdens het Ancien Régime dopen, huwelijken 
en begrafenissen werden genoteerd. Enkel het feit dat het om dopen en 
begrafenissen en niet om geboorten en sterfgevallen ging, wijst reeds 
op een wereld van verschil, terwijl zijn inhoud toelaat zeer uiteenlopende 
aspecten van demografie, seksuele moraal, analfabetisme, migratie enz. 
te bestuderen. 
Voorwerpen krijgen, afgezien van de esthetische emoties die ze 
oproepen, slechts betekenis door hun context. En om die liefstzo complex 
mogelijke context te schetsen is de informatie die archiefstukken - maar 
natuurlijk niet alleen zij - leveren, noodzakelijk. 
Een archiefdienst is bijgevolg een natuurlijke partner bij het uitbouwen 
van een stadsmuseum, zowel door het ter beschikking stellen van 
stukken, als het brengen van een meervoudig verhaal op basis van de 
informatie die hij beheert. En dat hij hierbij een creatieve en niet louter 
uitvoerende taak heeft, vertrouwd als hij is met de stadsgeschiedenis, 
spreekt voor zich. 
De actie Gent 10.000 x digitaal heeft ten overvloede aangetoond welke 
iconografische schatten het Stadsarchief beheert, terwijl de tentoon 
stelling Een groots werk van ontbloting? ons is bijgebleven als een 
uitstekend beeld van de leefwereld van de bewoners van het 
Goudenleeuwplein te Gent. Het Stadsarchief heeft ons inziens dan ook 
een essentiële taak te vervullen bij het tot stand komen van het 
stadsmuseum. 

Griet Maréchat voorzitter 
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bouwd is. ( ... ) Dezer dagen 
bevond ik mij te Gent, en het 
verlangen om het inwendige 
van het gebouw te bezoeken, 
dreef mij naar het kabinet van 
één der schepenen, bij wien 
de warme aanbevelingen van 
eenen vriend mij een gunstig 
onthaal hadden voorbereid. 
Ik werd inderdaad met veel 
voorkomendheid en beleefd 
heid ontvangen. "Indien mijne 
beziqheden mij, gelijk gij ziet, 
niet dwongen om hier te blij 
ven", zegde mij de schepen, 
"dan zou ik mij zelf gelasten u 
rond den doolhof onzer wo 
ning te geleiden. Maar gij zult 
bij de ruiling niets verliezen, 
zoals gij zien zult." 
De heer schepen belde ten 
zelfden tijd, gaf een bevel aan 
den deurwaarder van dienst, 
en weldra doorwandelde ik de 
gangen, vergezeld van een 
heer met een vrijmoedig, 
goedaardig gelaat, die ten 
stadhuize den dienst doet van 
toegevoegd archivist en mij 
het bewijs heeft geleverd, dat 
men ten zelfden tijde een 
diepgrandig oudheidskundige 
en een beminnelijk man kon 
zijn. 
De voorliefde van mijnen gids 
voor oude boeken en hand 
schriften was groot. Ook ge 
leidde hij mij het eerst naar de 
archieven, die, overigens in 
eene opmerkelijke orde ge 
rangschikt zijn, en die volledig 
gekatalogeerd, voor de navor 
sers en de geleerden eene 
kostbare verzameling zullen 
uitmaken, in welke de ge 
schiedenis van Vlaanderen in 
de Middeleeuwen, en het 
mekanismus van zijn bestuur 
zich geheel vertoonen zullen. 
De gemeentecharters, de ac- 
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ten der poorterij , de briefwis 
selingen, de processen-ver 
baal der ambachten, enz, zijn 
er van 1350 tot aan 1793 bij 
een gehoopt. Dit is een fonds, 
zoals er, denk ik, weinig in 
België te vinden zijn. 
Maar na eene lange wande 
ling door de zalen, waarin de 
archieven in orde zijn ge 
bracht, en door die, in welke 
de papieren nog op den grand 
lagen, en dien muffen geur 
lieten ontsnappen, die van 
een lang bestaan getuigt; na 
de verklaringen van mijnen 
gids, die mij met warmte de 
moeilijkheden beschreef, wel 
ke het klasseren van die tal 
rijke hopen papieren oplever 
de, sloegen wij eenen langen 
gang in, en trokken door de 
oude keukens van het ge 
bouw, om tot eene voorzaal 
te komen, in welke zich eene 
breede antieke poort bevond, 
die mijn gezelopende. 
Het is alsdan dat zich in drie 
opvolgende kamers voor mijn 
oog eene zonderlinge verza 
meling van antieke en merk 
waardige voorwerpen ver 
toonde. De Romeinse wa 
pens en muntstukken waren 
gerangschikt tegen voort- 
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brengselen der potbakkers 
kunst van de Middeleeuwen; 
een schoen der vijftiende 
eeuw rustte tegen een eer 
biedwaardig juweel. Het was 
als de winkel van eenen koop 
man van oudheden, doch van 
eenen koopman, gelukkig ge 
noeg van die merkwaardig 
heden te bezitten, die nauwe 
lijks met het fortuin van eenen 
Nabab te betalen zijn. 
En ziet hier de beknopte 
opsomming dergenen die mij 
het opmerkelijkste voorkwa 
men: 
1. De negen zwaarden van 
justicie, gediend hebbende tot 
de halsrechtingen der stad 
Gent, gedurende de zestien 
de en de zeventiende eeu 
wen. 
2. Twee justitieraeden van het 
zelfde tijdvak dagtekenende. 
3. Eene kleeding van wapen 
herault, volkomen bewaard, 
geborduurd met wapens en 
van de vijftiende eeuw schij 
nende te dagtekenen. Die 
kleding is gevonden gewor 
den in eene kas, onder oude 
kerkornamenten der kapel 
van het stadhuis. 
4.Twee tekeningen, in 1580 
opgemaakt, en de gevels van 



het stadhuis verbeeldende. 
5. Muit in gesmeed ijzer, in 
1513 vervaardigd door Jan de 
Breu, als proefstuk van goed 
werk, bij zijn aanvaarding in 
het smedersgild. 
6. Pijnbank en schup, die ge 
diend hebben tot de hals 
rechting van Mast en Daneels, 
levendig op de Vrijdagmarkt 
verbrand voor moord in 1763 
(De heer Napoleon Destan 
berg heeft op dit onderwerp 
over eenige jaren een drama 
gesch reven). 
7. Verschillende standaarden 
van oude gilden der stad, 
waarin geschilderde taferelen 
voorkomen, met borduurwerk 
omgeven. Die standaarden 
dragen jaartallen, tussen 
1713 en 1721 verschillende. 
8.Toortsen van gilden in ge 
beeldhouwd hout, onder an 
deren die der metsers, steen 
kappers, schilders en kraan 
kinders. 
9. Een vaandel van drie 
hoekigen vorm, geborduurd 
en van zijnen steel voorzien. 
Dit vaandel, waarop de 
Maagd van Genlis afgebeeld, 
hebbende aan de voeten 
eenen leeuw, dagteekent van 
den opstand der Gentenaren 
tegen keizer Karel. 
10. De koffer van het gilde der 
metsers, 1662. De koffer in 
eiken hout is op zijn deksel 
versierd met gebeeldhouwd 
lijstwerk met opschrift. 
11. Verscheidene geborduur 
de wapenschilden in eene 
glazen kast gesloten. Die 
schilden behoorden tot het 
gilde der kraankinders en 
waren bij lijkplechtigheden op 
het baarkleed van den over 
ledene gehecht. 
12. De koffer in gebeeld 
houwd eikenhout, in welke in 
het jaar 1500 de oude privi- 

legien der stad bewaard 
werden. Die koffer, met ijzeren 
beslagen, gaat toe met drie 
sloten, waarvan de sleutels 
tijdens hun gebruik het bezit 
waren, de eene van den 
schepen, de ander van de 
opperdeken der gilden en de 
derde van de hoogballiu. 
13. Zes zilveren vergulde 
schilden, 10 decimeter hoog 
en 7 breed, verbeeldende de 
Maagd van GenI, gezeten in 
eenen zetelonder een ver 
hemelte, hebbende eenen 
leeuwaan hare voeten en 
door twee schildknapen be 
waard wordende. Die schilden 
dagteekenen van 
1482. Vier der zes 
werden door den zil 
versmid Boute ver 
vaardigd. Zij werden 
door de deurwaar 
ders der schepenen 
van den tijd gedra 
gen. 
14. Een eikenhouten 
kruis, met schilderin 
gen voorzien, en op 
de uiteinden zijner 
vier takken in een kla 
verblad uitloopende. 
Dit kruis diende in 
1660tothetafleggen 
van den eed der schepenen. 

De vrees dat ik den lezer 
vervelen zou, doet mij mijne 
opsomming staken, overigens 
maar gedaan met het doelom 
het stedelijk bestuur van Gent 
aan te sporen om ten spoe 
digste in zalen en kassen de 
historische rijkdommen te 
doen rangschikken, die zij 
bezit, en in haar stadhuis een 
museum in te richten, waardig 
door geleerden en vreem 
delingen bezocht te worden. 
Aldus zou zij in het land een 
voorbeeld geven dat vele 

steden zouden kunnen na 
volgen, want onbekende en 
voor onze geschiedenis kost 
bare rijkdommen betrekkelijk 
onze geschiedenis, liggen 
nog hier en daar in hoeken en 
kanten verstrooid, en het ware 
eene wezenlijken dienst aan 
allen bewijzen, met door 
katalogen aan allen de plaat 
sen aan te wijzen, waar die 
rijkdommen zich bevinden." 

Tot zover de anoniem geble 
ven bezoeker in de Gazette 
van Gent van 19 juli 1867. Het 
is een interessante oefening 

Afbeelding van de koffer die nu bewaard 
wordt in het Stadsarchief en waadn 

eertças stedelijke pdv/leges bewaard 
werden uit de Inventaire archéologique 

de Gand, fiche 875). 

om uit te zoeken waar de door 
hem beschreven objecten 
135 jaar later terecht geko 
men zijn ... 

André Capiteyn 

Met dank aan Patrick Gillis 
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Op 24 juni 1814 zette 
François Hye-Schoutheer de 
procedure in gang bij de 
Nederlandse overheid om als 
Stadsarchivaris officieel belast 
te worden met la garde des 
Archives de la Wie et la char 
ge d'y remettre rAncien ordre. 
Een definitieve benoeming 
sleepte hij pas drie jaar later 
in de wacht. In 1817 werd hij 
samen met Louis Rottier 
aangesteld als stadssecre 
taris; de gemeenteraad be 
lastte hem op 28 oktober 1817 
met het beheer van het ar 
chief in het bijzonder. Zijn 
loopbaan aan de stad begon 
in 1811 bij de Dienst Financiën 
doch al vlug wierp hij zich op 
als fervent verdediger van het 
stedelijke archieven. In 1812 
verzette hij zich met hand en 
tand tegen het afvoeren van 
de kern van de stedelijke 
archieven naar Parijs. Dankzij 
zijn ijver en historisch bewust 
zijn, doch ongetwijfeld ook 
dankzij zijn ruime, welstel 
lende kennissenkring, slaag 
de hij erin tal van documenten 
van de oude ambachten te 
verwerven. Sinds de afschaf 
fing van de ambachten onder 
de Fransen berustten veel 
van deze stukken nog thuis bij 
leden van de oude besturen. 
Drie zalen van het Stadhuis 
werden onder zijn impuls 
uitgerust tot archiefbewaar 
plaats. 

Wie was deze François Hye? 
François Jean Pierre Hye, 
geboren in Gent (1785) huw- 
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de in 1805 in Duinkerke (F) 
met Marie Schautheer; hij 
stierf te Gent i n 1831. Ze 
kregen vier zonen en twee 
dochters. Sinds zijn huwelijk 
gebruikte hij steevast de 
dubbele benaming Hye 
Schautheer. 

Tijdens zijn korte leven - hij 
werd slechts 46 jaar oud - was 
hij actief op heel veel ter 
reinen. Misschien mogen we 
zijn brede interesse zien 
tegen de achtergrond van de 
Verlichting en de verruimde, 
maatschappelijke belangstel 
ling voor kunst, wetenschap 
pen en cultuur. Hij werkte als 
gemeentesecretaris en stads 
archivaris, was lid van de 
Provinciale Staten van Oost 
Vlaanderen (vanaf 1819) en 
district-schoolopziener in het 
openbaar en in het middel 
baar onderwijs (vanaf 1824). 
Hij wordt vermeld als stichtend 
lid van de Universiteit (1817) 
en in 1823 van de Commissie 
voor Monumenten en Stads 
gezichten. De activiteiten van 
deze Commissie liggen aan 
de basis van veel Gentse 
instellingen: ze ijverden voor 
het behoud van monumenten 
en archeologische relicten, ze 
overtuigden rijke stadsge 
noten om kostbare stukken uit 
hun privé-collecties af te 
staan, ze kochten munten, 
penningen en oude hand 
schriften op. Vanaf 1817 was 
hij penningmeester van de 
Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten. Hij werkte 
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als corresponderend lid mee 
aan tal van genootschappen, 
zoals het Koninklijk Neder 
lands Instituut van Weten 
schappen, Letterkunde en 
Schone Kunsten (vanaf 1814 ) 
en hij was sinds 1819 archi 
varis van de Société Royale 
des Beaux Arts et de Littéra 
ture de Gand. Zijn functies zijn 
werkelijk te talrijk om op te 
sommen en het blijft dan ook 
de vraag in hoeverre er nog 
tijd restte voor zijn opdracht in 
het archief. Vermoedelijk was 
het archief vooral het zorgen 
kind van zijn naaste mede 
werker en opvolger Charles 
Parmentier (1804-1838). 

Leen Charles 



-"~Colloquium 10 jaar Huizenonderzoek in de La e Landen 

Plaats: 
Stedelijke Openbare Bibliotheek te Gent, Graaf 
van Vlaanderenplein 40. 
Kostpijs: 
per dag· 25 op 001-3342772-34 van GOF, p.a., 
Abrahamstraat 13, 9000 Gent, + dag(en). 

Vrijdag 11 oktober 2002, voormiddag 
Inleiding: D. Lievois, historicus Gent 
Brugs huizenonderzoek opent nieuwe deuren, 
Bdgitte Beernaert HeidiDeneweth Jan D'hondt, 
Bernard Schotte & Ludo Vandamme, Brugge 
Bouwhistorisch onderzoek in de oudste kern van 
Amsterdam, Ronald Glaudemans, Bureau 
Monumenten en Archeologie, Amsterdam (NL) 
Maten en meten, Dr. Ad van Drunen, 
bouwhistodcu~ Den Bosch (NL) 
L'évolution de l'habitat privé à Namur du XIIIe 
au XVIIe siècle: bilan et perspectives de 
l'approche historique et archéologique, 
Emmanuel Bodarl, Archives de l'Etat, Namur 

Vrijdag 11 oktober 2002, namiddag 
Inleiding, Marie Christine LaIeman, adviseur 
stadsarcheoloog, Stad Gent 
Des milliers de demeures privées et autant de 
biographies et de biopsies à réaliser, Stéphane 
Demetet; Service des Monuments et des Sües, 
Bruxelles 
Over spelden in een hooiberg. Huizenonderzoek 
in de steden van Veurne-Ambacht, Alex 
Lehouck & Jan Van Ackee Veurne 
Méthodes et résultats de la recherche historique 
et archéologique sur le quartier du Marché-aux 
Poissons de la vieille ville de Luxembourg, 
Isabelle Yeglè~ Fonds de rénovation de la vie/Ile 
VIlle, Luxembourg (L.) 
Geleid bezoek aan het Hotel d'Hane Steen 
huyse, Wout De Vuyst, Guido Everaert Made 
Christine Laieman, Daniel Lievois & Gunter 
Stoops 
Ontvangst door de Stad Gent met begroeting 
door Sas van Rouvero(i eerste schepen en 
schepen van cultuur en toensme, Gent 

Zaterdag 12 oktober 2002, voormiddag 
Inleiding, Guido Everaert, Bouwhistoricus, 
Dienst Monumentenzorg, Stad Gent 
Dendrochronologie et archéologie du bâti: 
aspects de l'évolution de la maison en pan-de 
bois dans l'ancienne Principauté de Liège au 
bas Moyen Age, David Houbrecht~ Laboratoire 
de Dendrochronologie, Université de Liège 
Traditie en vernieuwing. Profane muurschilder 
kunst op de drempel van de nieuwe tijd (Zuide 
lijke Nederlanden, begin 16de eeuw), Prof Dr. 
Anna Bergman~ Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen, Univers¡[e¡[ Gent 
De ene stad is de andere niet. Het 'private 
bouwen' en de 'stedelijke autonomie' op het 
keerpunt van Ancien naar Nouveau Régime, Dr. 
Dirk Van de Vivet; Departement Arcnuectou; 
Stedenbouwen Ruimtelijke Ordening Kathol 
ieke Univers¡[e¡[ Leuven 
Leidse wevershuisjes. De veranderingen in 
gebruik van oude arbeiderswoningen onder 
wisselende maatschappelijke omstandigheden, 
Kees van der vU'e~ Haarlem (NL) 

Zaterdag 12 oktober 2002, namiddag 
Inleiding, Leen Char/es, stadsarchivaris, Stad 
Gent 
Frontstage.Backstage. Gebruik van de ruimte 
in de materiële cultuur in het pre-industriële 
Antwerpen, Dr. Bruno Blondé, UFSIA 
Antwerpen 
Liège et Huy. Approche des fonds d'archives et 
perspectives de recherches pour une connais 
sance du tissu urbain ancien, Genevieve Goura 
& Stéphanie Denoe~ Liège 
Digitaliseren op coördinaten, o. Zaman, Pictura 
Imagil7l~ Hei/oo (NL) 
Conclusies, Prof. Dr. Marc Boone, Vakgroep 
Middeleeuwse Geschiedenis, Universiteit Gent 
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Bezoek aan het archief van het kadaster 
Het behoort tot de traditie van GOF om elk jaar één van de Gentse 
archieven te bezoeken. Op 21 november 2002 van 18.00 tot 20.00 
uur gebeurt dit in het Archief van het Kadaster, Savaanstraat 11 
in Gent. Dit archief wordt vaak geraadpleegd door onze leden en 
door talrijke studenten in het kader van het Huizenonderzoek. Op 
het eerste gezicht herbergt het Archief van het Kadaster enkel 
saaie documenten waarin weinig of geen persoonlijke informatie 
te ontdekken valt. Nochtans bieden de kadastrale gegevens met 
hun informatie over de ligging, de fysische eigenschappen, de 
namen van de eigenaars en de data betreffende elk welbepaald 
perceel, het raster dat achteraf toelaat de personalia over dit 
perceel erin te verwerken. Men kan het vergelijken met het canvas 
waarop achteraf de veelkleurige patronen en tekeningen van een 
mooi borduurwerk worden ingeweven. De directie en het personeel 
van het Kadaster hebben destijds een uiterst belangrijke bijdrage 
geleverd bij het opbouwen van de methode van het Huizen 
onderzoek. Zij verlenen bovendien bijna dagelijks diensten aan 
talrijke bezoekers die documenten in het Archief van het Kadaster 
dienen te raadplegen vooraleer zij de gewenste informatie kunnen 
vinden in het Stadsarchief aangaande de bouwaanvraag van hun 
huis. De bouwvergunningen in Gent dragen nu eenmaal geen 
perceelnummer, zodat men de naam van de oorspronkelijke 
bouwheer en het bouwjaar dient te kennen om de desbetreffende 
documenten in het Stadsarchief terug te vinden. In die zin zijn de 
beide archieven echt complementair en dat maakt een 
avondbezoek door GOF dan ook zeer zinvol. 
Inschrijving: donderdag 21 november 2002 - bezoek aan het 
Archief van het Kadaster, Savaanstraat 11 in Gent - 18.00 tot 
20.00 uur - vooraf aanmelden is noodzakelijk, omdat het aantal 
deelnemers strikt beperkt blijft tot vijftig personen. 

Bestandencontrole 2002 
De jaarlijkse bestandencontroie staat voor de deur. Van veertien 
tot en met achttien oktober eerstkomend duiken alle medewerkers 
van het Stadsarchief weer de archieven in. De bedoeling is het 
oude archief verder stofvrij te maken, zuurvrij in te pakken en te 
controleren met de inventarissen. Tijdens die week is de leeszaal 
natuurlijk even gesloten. Daar staat evenwel tegenover dat u vanaf 
maandag 21 oktober propere archiefstukken in handen krijgt! 
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