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Stabiele erfgronden en verhuizende huizen 

Wie in archieven duikelt, wordt 
niet zelden geconfronteerd met 
'erven'. De grondbetekenis van 
het woord erf is 'ouderloos' en 
die is nog terug te vinden in het 
Franse 'orphelin(e)' en het Engel 
se 'orphan'. Pas later werd het: 
'wat overgaat op nakomelingen' 
en bij uitbreiding: 'wat iemand 
van een overledene erft' (de 
erfenis), wat wezen in staat stelt 
te overleven. Het middel werd 
synoniem van het resultaat: 
een overlevend (half)weeskind, 
geen evidentie in de overwegend 
uiterst precaire levensomstan 
digheden van vroeger. 

Erven synoniem van 
erfgronden 

In het hedendaagse Nederlands 
bleef het woord in een schijnbaar 
nog heel andere betekenis be 
waard: onbebouwd stuk grond 

behorend bij een boergerij of 
huis. De oorsprong van deze 
afgeleide betekenis is te vinden 
in het oude erfrecht in onze stre 
ken. Om dat te begrijpen zouden 
we ver in de tijd terug moeten, 
maar dat wordt vergemakkelijkt 
doordat resten van dit eeuwen 
oude gegeven bleven bestaan 
tot aan het einde van het Ancien 
Régime. Toen waren er twee 
types vererving van kracht: één 
voor roerende en één voor onroe 
rende bezittingen (zie een vorige 
bijdrage Gents erfrecht in een 
notedop versehenen in @rchief 
link, 2006, jg. 6 nr. 2). 
Die tweeledigheid was funda 
menteel. Ze betrof de tegen 
stelling tussen de van nature 
bestaande grond en het meer 
tijdelijke, door menselijke vaar 
digheid geschapene (Meijers, 
E.M., Het Oost-Vlaamsche Erf 
recht, Haarlem, 1936, p. 41). 
Het eerste was familie-eigendom 

(hereditas in brede zin, erfach 
tigheden), het tweede was het 
persoonlijke vermogen (het capi 
tale of kateil). Het woord erf betrof 
dus alleen grond of land en wat 
er strikt bij hoorde en enkel dat 
was onroerend. Jonge gewassen 
en bomen bijvoorbeeld werden 
nog bij de grond gerekend, maar 
zodra ze door menselijke zorgen 
tot een zekere hoogte of dikte 
gewassen waren, werden ze ka 
teil en dus roerend goed (talrijke 
voorbeelden van verschillende 
teelten en omstandigheden bij 
Meijers, p. 37-42). 
Aan grond (erfachtigheden) werd 
vroeger veel meer belang ge 
hecht dan nu het geval is. Dat 
kan onmogelijk sterker en over 
tuigender geïllustreerd worden 
dan door de synonymie van erf 
met grond: alsof er in nalaten 
schappen buiten dat niets van 
waarde was. Het suggereert dat 
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dit inderdaad zo was, toen het 
gewoonterecht de grondvorm 
kreeg die het tot aan het einde 
van het Ancien Régime zou be 
houden. Grond was het stabiele, 
het onvergankelijke. Grondbezit 
werd het statussymbool bij 
uitstek van de edelen en van 
de stedelijke patriciërs: de erf 
achtige lieden of viri heriditarii. 
Die laatste naam was geen 
toevalligheid. De (misschien?) 
gelukkige bezitters van erfgron 
den ontleenden er hun prestige 
en kredietwaardigheid aan. Zij 
konden daardoor optreden als 
getuigen bij akten en allerhande 
openbare functies uitoefenen. 
Voor wie streefde (of kon stre 
ven) naar materiële stabiliteit, 
was grondbezit een absolute 
must. Noodzakelijkerwijze was 
het hele fenomeen meer fami 
lie- dan persoonsgebonden. 
Daar tegenover stond het zeer 
efemere en meestal karige ove 
rige bezit dat het kateil vormde. 
Het is dus geen toeval dat de 
woorden erf en erven een dub 
bele betekenis kregen. 
Hieraan moet nog toegevoegd 
worden dat het oude recht erven 
(hereditates) kende in brede 
en in enge zin. In de brede zin 
die hierboven al gebruikt werd, 
duidde men er alle grondbezit 
mee aan. In enge zin was een 
erf of hereditas grond of land dat 
van een (Iand)heer gehouden 
werd en meestal noemde men 
dit type in bezitsbeschrijvingen 
(staten van goed): gronden van 
erven. Het was één van de drie 
types grondbezit die er toen 
bestonden, naast de lenen (fe 
oda) en de vrije eigen goederen 
(al/odia). In de staten van goed 
werden de lenen (als die er 
waren) steeds eerst opgesomd, 
daarna volgen de gronden van 
erven. Een mooie illustratie van 
de feodale pikorde. 
In de stad waren de 'landheren' 
meestal instellingen (de stad 
zelf, de godshuizen, parochiale 
instellingen, neringen, ... ). De 
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Rentenboek van het Sint 
Jacobsgodshuis, 1477 
SAG, Reeks LXIV, Bc. 

afhankelijkheid van de houder 
tegenover de landheer bleek 
veelal uit een per definitie onver 
anderlijke (eeuwige) en jaarlijks 
te voldoene cijnsverplichting, 
maar dit kon tal van andere 
vormen aannemen. 

Huizen: roerend goed 

In de titel van de handleiding 
voor huizenonderzoek te Gent 
Erf, huis en mens wordt niet 
toevallig een onderscheid ge 
maakt tussen grond en huis. In 
de staten van goed vormt het 
eventuele huizenbezit steeds 
een kapittel apart van het grond 
bezit omdat huizen, zoals kort 
aangegeven in de vorige bij 
drage in @rchieflink over het 
Gentse erfrecht, als roerende 
goederen beschouwd werden. 
De achtergrond hiervan is te 
zoeken in het feit dat oorspron 
kelijk veruit de meeste huizen 
simpelweg verplaatsbaar wa 
ren. Het waren niet meer dan 
hutten of hutjes. Dat aspect 
bleef het langst bewaard op 
het platteland. Paul Lindemans 
beschreef het fenomeen in zijn 
prachtige werk De Geschiedenis 
van de Landbouw in België (Ant 
werpen, 1952, deel 1, p. 212) 
ongeveer als volgt. Wanneer 
boeren moesten verhuizen zag 
men niet zelden dat de familie 
samen met vrienden en buren 
het stro van het dak trok voor 

hergebruik of voor bemesting, 
het leem uit de wanden sloeg 
en het houten muurgeraamte uit 
elkaar haalde samen met de ge 
binten. Het hele zootje werd op 
karren geladen of weggesleept 
naar een ander stedeland of 
zul/e gemaakt uit op de grond 
gelegde natuurstenen of aange 
stampte klei. Daarwerd het huis 
terug opgetrokken (gerecht, 
recht getrokken!). 
Hoe weinig substantieel de 
meeste landelijke huizen en bij 
gebouwen waren, blijkt uit het 
feit dat in talrijke pachtbrieven 
in de vijftiende en nog in de 
zestiende eeuw de gebouwen 
op de meeste hoeven, zelfs op 
de zeer belangrijke, in het graaf 
schap Vlaanderen en vooral in 
de Vlaamse zandstreek, als 
roerend pachterskapitaal be 
schreven werden. Meestal wer 
den bij wisseling van pachters 
de armzalige bouwsels - vrijwel 
steeds met goed onderhouden 
strodaken - wel niet (meer) 
meegenomen, maar geschat en 
tegen betaling (al of niet via de 
grondeigenaar) overgelaten aan 
de nieuwe bewoners. En weeral 
symptomatisch: de schatting 
gebeurde in 'liggende waarde'. 
Een huisverhuis zoals hierbo 
ven beschreven was echter 
lang geen algemene regel. Bij 
Lindemans (1952) worden die 
gebruiken, die verschilden van 
streek tot streek, ook voor het 
Gentse kort beschreven en aan 



de hand van voorbeelden geïl 
lustreerd. 
In de stad waren de huizen in 
handen van huiseigenaars, 
of om te bewonen of om te 
verhuren, maar behalve in de 
(relatiefweinig talrijke) allodiale 
Vrij huis- Vrij erf gevallen waren 
ook zij geen grondbezitters op 
de plek waar ze hun huis of 
huizen hadden. Het was alsof zij 
enkel grondgebruikers waren, 
en dit terwijl de huurwaarde van 
hun huizen mettertijd een veel 
voud werd van wat de gronden 
waarop ze stonden opbrach 
ten aan de 'landheren'. Deze 
laatste opbrengst kon immers 
enkel voortvloeien uit de on 
danks sterke geldontwaarding 
eeuwenlang onveranderlijke 
cijnsbedragen. 
Enkel de eerste hutten en hutjes 
van de prille stad, of later nog 
de vrijstaande lemen huisjes 
aan de stedelijke rand waren 
misschien verplaatsbaar, maar 
stevig of wankel, in zware Door 
nikse steen, in fraai gevormde 
baksteen of met houten gevels, 
het maakte geen verschil: in het 
erfrecht bleef men de huizen tot 
aan de Franse Tijd hoe dan ook 
tot het roerende goed rekenen. 
Ook dit verwijst naar de primi 
tieve en armoedige levensom 
standigheden van onze voorou 
ders in de Hoge Middeleeuwen. 
Een toestand die voor veruit de 
meeste onder hen ook nog lang 
erna bleef voortduren. 

Luc Devriese 

Edito 

Het werkterrein van het stadsarchief beperkt zich niet tot het 'oude 
Gent'. Mag de verhuizing vanuit de Berg van Barmhartigheid in het 
centrum van Gent naar de Arbedsite in Gentbrugge - nu al anderhalf 
jaar geleden -, daarvan een illustratie zijn, de magazijnruimte die De 
Zwarte Doos biedt, maakt het mogelijk dit in de praktijk om te zetten. 
De archieven van de met Gent gefuseerde gemeenten die zich nog in 
de oude gemeentehuizen bevinden, worden systematisch en geleidelijk 
overgebracht. Ledeberg, Oostakker en Sint-Denijs-Westrem kwamen 
reeds aan de beurt. Drongen en Gentbrugge staan geprogrammeerd. 
Sint-Amandsberg is de volgende in de rij. 

Zoals het een vriendenkring betaamt, strekt zijn belangstelling zich 
even ver uit. Parallel met de functie van het stadsarchief wil de vrien 
denkring alle met Gent gefuseerde gemeenten in zijn werking betrek 
ken, en zich niet beperken tot het historische Gent van voor 1977, of 
juistervan voor 1965.ln datjaar werden immers Desteldonk, Mendonk 
en Sint-Kruis-Winkel bij Gent gevoegd, in 1969 delen van Drongen 
en Mariakerke, terwijl op 1 januari 1977 de beweging werd voltrokken 
met de fusie met Afsnee, Gentbrugge, Ledeberg, Sint-Amandsberg, 
Sint-Denijs-Westrem en de resterende delen van Drongen en Maria 
kerke. 

Met de keuze van de kaart van Jacques of Jacob Horenbault van 1619 
als sponsorproject 2006 wil het bestuur van de Vriendenkring dit als 
het ware nog meer in de verf zetten. Op deze kaart, ongeveer 1,95 m 
breed en 1,65 m hoog, zijn behalve Gent delen van Afsnee, Drongen, 
Sint-Denijs, Zwijnaarde, Mariakerke, Wondelgem, Sint-Amandsberg 
en Gentbrugge afgebeeld. Het werkterrein van de Vriendenkring met 
andere woorden. 

Jacques Horenbault stamt uit een Gents geslacht waarvan vier 
generaties zich als landmeter, cartograaf, graveur en schilder in de 
zestiende en begin zeventiende eeuw met het maken van kaarten 
bezighielden. Hun werk is van uitzonderlijke historische betekenis. De 
meeste kaarten die bewaard bleven, zijn van de hand van Jacques of 
van zijn vader. In de literatuur wordt de plattegrond van Gent uit 1619 
als het hoogtepunt van het oeuvre beschouwd. 

Even zovele redenen om dit omvangrijke sponsorproject tot een goed 
einde te willen brengen. Met uw steun, beste lezer, zal het ons lukken. 
Kom daarom talrijk naar de opendeurdag op 22 oktober, waarover u 
meer kunt lezen in Link op pagina 8. 

Griet Maréchal 
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De katholieken? Het kartel van liberalen en socialisten? Verkiezin 
gen in Gent in 1911 en 1912 

In de tentoonstelling Gent 
se torens achter de rook van 
schoorstenen. Gent in de peri 
ode 1860-1895 uit 1983 waren 
enkele geestige spotprenten 
en kiesbladen te zien. Zij il 
lustreerden duidelijk dat de 
verkiezingen in Gent in die jaren 
zeer geanimeerd verliepen. De 
tegenstelling tussen katholieken 
en vrijzinnigen was tussen 1848 
en 1885 de dominante politieke 
breuklijn, en vormde in verkie 
zingstijd een bron van grote 
inspiratie. Vanaf de jaren 1880 
eiste de strijd van de arbeiders 
beweging voor betere sociale 
bescherming en het algemeen 
(mannen)stemrecht, zeker in 
de arbeidersstad Gent, steeds 
grotere aandacht op. De levens 
beschouwelijke kwesties leken 
wat aan belang te verliezen, 
maar in de nasleep van de 
grote Schoolstrijd van 1878- 
1884 werden conflicten i.v.m. 
onderwijs en school(subsidies) 
nog altijd met grote grimmig 
heid uitgevochten. Ook de taal 
kwestie liet zich stilaan gelden. 
Rond 1900 begon de jarenlange 
strijd voor de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit, die 
na 1910 uitgroeide tot een van 
de felst bevochten kwesties in 
de Belgische geschiedenis. 
Tijdens de jaren 1900-1914 
volgden de verkiezingen, zowel 
nationaal als lokaal, elkaar in 
een hoog tempo op. Jammer 
genoeg was de oogst aan in 
teressant of snedig kiesdruk 
werk in het Stadsarchief en het 
fonds van de Vliegende Bladen 
van de Universiteit Gent nogal 
schraal. De felste polemieken 
werden uitgevochten in de 
pers. 

Gent werd sinds 1857 bestuurd 
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Stembrief voor de verkiezin 
gen van 1911 
Provinciaal Archief 
Oost- Vlaanderen 

door een liberale meerderheid. 
Het succes van de socialis 
tische beweging bleef niet zon 
der gevolgen voor de lokale 
machtsverhoudingen. De nieu 
we gemeentelijke kieswet van 
1895, die volgde op de grond 
wetsherziening en de invoering 
van het algemeen meervoudig 
mannenstemrecht van 1893, 
hield met een rode doorbraak 
terdege rekening. In deze wet 
waren vier remmen ingebouwd, 
die de electorale impact van 
de socialisten op lokaal vlak 
enigszins moesten beperken. 
Kiezers moesten minstens 
dertig jaar oud zijn. Elke kie 
zer moest ten minste drie jaar 
in een gemeente wonen om 
kiesgerechtigd te zijn. Huisva 
ders met enkele bezittingen 
kregen een vierde stem. In de 
Kamer trok Edouard Anseeie in 
maart 1895 fel van leer tegen 
deze vier 'eerloosheden': ' . 
het gouvernement ( ... ) wil ( ) 
doen gelooven dat de Belgische 
werkman niet bekwaam is de 
schepenen van Zeeverghem of 

Desteldonk te benoemen r. 
Deze remmen beletten niet dat 
er na 1895 in België 93 homo 
gene socialistische besturen 
kwamen. Ook in Gent wer 
den de politieke machtsverhou 
dingen op 17 november 1895 
grondig door elkaar geschud. 
Er kwam een einde aan de 
homogene gemeenteraden. De 
raad telde voortaan drie fracties 
van vergelijkbare sterkte: 10 
katholieken, 11 liberalen en 10 
socialisten en progressisten (= 
progressieve liberalen). In ste 
den met meer dan 200.000 in 
woners moesten de kiezers van 
de Nijverheids- en Arbeidsraden 
bijkomende leden aanduiden. In 
Gent werden acht raadsleden 
op deze manier gekozen: vier 
door de arbeiders en vier door 
de patroons. Op 24 november 
veroverden de socialisten alle 
arbeidersmandaten, terwijl de 
patroonsmandaten netjes ver 
deeld werden tussen liberalen 
en katholieken. Meteen werden 
de socialisten, met 14 zetels, 
de grootste fractie. De liberalen 



Bijdrage in de Gazette van Gent over de verkiezingen van 15 oktober 1 9 11 
SAG, Krantenverzameling 

verloren hun meerderheid en 
zij werden gedwongen steun te 
zoeken bij de katholieken om 
een minderheidscollege over- 

eind te houden. Zij verklaarden 
zich bereid om een liberaal 
college te gedogen, maar op 
voorwaarde dat de liberalen de 

rechten en de overtuigingen van 
de katholieken in het onderwijs 
en de liefdadigheid steunden. 
De voormalige stadsingenieur 
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Bijdrage in de Gazette van Gent over de betoging tegen de schoo/ 
bon op 21 mei 1 9 11. SA G, Krantenverzame/ing 

Emile Braun verving Hippolyte 
Lippens als burgemeester, en 
zette het werk van zijn voorgan 
ger voor de verfraaiing van de 
Gentse kuip verder. 

De partiële verkiezingen van 
oktober 1903, waarbij de helft 
van de gewone gemeentelijke 
mandaten werd vernieuwd, le 
verden een status quo op. Maar 
de politieke tegenstellingen 
werden er niet minder op. De 
socialisten waren kandidaat 
voor deelname aan de macht, 
en Anseeie eiste de evenre 
dige vertegenwoordiging van 
de verschillende fracties in het 
college. Zij vielen geregeld uit 
tegen de 'kleine tzarkens' in 
het college. Niet alle rode raads 
leden stemden in met deze hou 
ding en de interne onenigheid 
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leidde in november 1906 tot een 
open breuk. Twee socialistische 
raadsleden werden uit de fractie 
gezet en vormden een nieuwe 
groep van 'vrije socialisten'. 
Mede door deze interne ruzies 
verloren de socialisten in 1907 
een zetel. De liberalen werden 
opnieuw de sterkste partij. 
Dat de geest van de schoolstrijd 
nog niet dood was, bleek in 
1908-1909, toen er een conflict 
uitbrak over de soepbedeling in 
de scholen. De socialisten pleit 
ten voor de bedeling van gratis 
'schoolsoep' in de officiële stads 
scholen. In mei 1908 hadden er 
nationale verkiezingen plaats. 
De liberalen, erg zenuwachtig 
in volle verkiezingscampagne, 
stemden in april in met de socia 
listische eis. Dat de vrije scholen 
werden uitgesloten, schoot de 

katholieken dan weer in het 
verkeerde keelgat en er brak 
een heuse 'soepoorlog' uit. Na 
verhitte discussies stelde het 
katholieke raadslid Aloys Van de 
Vyvere1 een compromis voor: er 
zouden 'onzijdige schoolkan 
tienen' komen, waar leerlingen 
van vrije en officiële scholen 
apart soep konden eten. Dit 
voorstel werd goedgekeurd, 
maar dit keer steigerden de 
liberalen. Tijdens de zitting van 
6 januari 1909 bood het sche 
pencollege zijn ontslag aan. 
Het conflict leidde tenslotte tot 
een gelegenheidscoalitie van 
katholieken en socialisten, die 
een proportioneel samenge 
steld college vormden. Meteen 
meldde Vooruit 'in triomf' dat 
de lang verwachte deelname 
aan de macht een feit was en 
dat twee socialisten, onder wie 
Anseeie, tot schepenen waren 
gekozen. De liberalen bleven 
mokkend aan de zijlijn. Burge 
meester Braun, wiens ontslag 
door de hogere overheid was 
geweigerd, bleef verder zetelen 
als gewoon raadslid. Eerste 
schepen Alfons Siffer verving 
hem als dienstdoend burge 
meester. 
In deze context werden alle poli 
tieke conflicten op het scherp 
van de snede uitgevochten. De 
spanning werd nog verhoogd 
door de snelle opeenvolging 
van verkiezingen. Er hadden 
gemeenteraadsverkiezingen 
plaats op 22 oktober 1911 en 
op 2 juni 1912 volgden parle 
mentsverkiezingen. Vinnige 
perspolemieken begonnen al in 
1910, en speculaties over een 
samenwerking tussen liberalen 
en socialisten doken geregeld 
op. In Gent probeerden progres 
sieve liberalen te bemiddelen 
tussen socialisten en liberalen, 
om tot de vorming van een kar 
tellijst te komen. De onderhan 
delingen verliepen moeizaam 
en sprongen - tijdelijk - af in 
januari 1911. 



De speculaties over een moge- alisten aan deelnamen. Braun onder andere een havensta- 
lijke paarse samenwerking wer- en Anseeie stapten samen op, king in het voorjaar. De verkie- 
den nog in de hand gewerkt door en de onderhandelingen over zingsuitslag loste de paarse 
de politieke evolutie op nationaal de vorming van een kartel voor verwachtingen geenszins in, 
vlak. Bij de Kamerverkiezingen de gemeenteraadsverkiezingen want de katolieken wonnen. De 
van mei 1910 was de katholieke raakten nog diezelfde maand regering de Broqueville bleef in 
meerderheid geslonken tot zes in een stroomversnelling. Het het zadel en was nog steeds 
zetels. Een nieuwe wet op het Gentse college werd drieledig aan de macht bij het begin van 
lager onderwijs, die nog een samengesteld en Braun gordde de Eerste Wereldoorlog.2 
uitloper was van de School- opnieuw de burgemeesterssjerp 
strijd van 1878-1884, leidde om. In augustus kreeg het kartel Maria DE WAELE 
tot een nieuw schoolconflict. definitief vorm. (STAM) 
De wet voorzag dat overheids- De verkiezingen van 15 oktober 
subsidies gelijkmatig werden 1911 werden door alle partijen 
verdeeld over alle scholen, op met grote inzet uitgevochten. 
basis van het aantalleerlingen. De katholieken fulmineerden 
Om dit te realiseren kregen tegen 'den waterzooi van het 
alle ouders schoolbons, die zij kartel', 'het samenslaan der 
aan de schooldirectie moesten anti-klerikale krachten, uitslui- 
geven. Ook vrije scholen, die tend vereenigd door hunnen 
nog niet aangenomen waren gemeenschappelijken haat voor 
door gemeente of provincie, godsdienstvrijheid en school- 
werden op deze manier gesub- rechtvaardigheid'. De uitslag 
sidieerd. Het tumult was groot: leek een overtuigend succes 
de nieuwe wet was immers voor het kartel, alle 16 kandi- 
voordelig voor de katholieke daten waren immers verkozen. 
scholen! De Kamerverkiezingen Schijn kan bedriegen, want 
van 1912 stonden dan ook gro- dit resultaat was in de eerste 
tendeels in het teken van de plaats toe te schrijven aan het 
'schooibon'. Liberalen en soci- feit dat de lijst met de absolute 
alisten vormden front, en in hun meerderheid alle zetels kreeg. 
gemeenschappelijk strijdpro- Een meer nauwkeurige analyse 
gramma werd ook het algemeen leverde een genuanceerder 
enkelvoudig mannenstemrecht beeld op. Het kartel had stem- 
opgenomen. Intussen werd het menverlies geleden, de katho- 
wetsontwerp over de 'school- lieken en het zogenoemde. 
bon' tegengehouden in de 'Vlaemsche Blok', een samen- 
Kamercommissie, en bij de gaan van flaminganten, 'vrije 
oppositie groeide de hoop om socialisten' en dissidenten uit 
de katholieke meerderheid te andere partijen, hadden het 
breken. Regeringsleider Franz best gescoord. Hoe dan ook, 
Schollaert bood op 8 juni 1911 de Gentse gemeenteraad was 

1 Aloys Van de Vyvere, een advocaat het ontslag van zijn équipe aan. in 1912 samengesteld uit 17 uit Tielt, werd in 1911 minister van 
In juni werd hij aan het hoofd liberalen en 15 socialisten, Landbouw. Tijdens de Eerste Wereld- 

van de bewindsploeg opgevolgd tegenover 7 katholieken. oorlog was hij minister van Financiën. 
De Gentse gemeenteraad was blijkbaar 

door Charles de Broqueville, Door deze uitslag werden de een goede leerschool geweest, want 
toen een nog relatief onbekend verwachtingen bij paars voor ook toen onderscheidde Van de Vyvere 

zich geregeld door behendig positie kie- 
katholiek Kamerlid uit Mol. de parlementsverkiezingen van zen tussen de rivaliserende strekkingen 
De strijd op nationaal vlak bleef juni 1912 nog groter. Liberalen in de regering. 

niet zonder gevolgen voor de en socialisten rekenden erop 2 Vooral regeringsleider Charles de 
Broqueville bleek een doortrapt politiek 

situatie in Gent. De 'schoolbon' dat zij nationaal de katholieke dier en een bijzonder taaie politieke 

dreef socialisten en liberalen op- meerderheid, die sinds 1884 overlever. Hij doorstond in Le Havre, 
waar de regering tijdens de oorlog 

nieuw naar elkaar toe. Op 21 mei stand hield, konden breken. verbleef, alle regeringsstormen, tot hij 

1911 organiseerden de Gentse In Gent werd het paarse kartel in mei 1918 ontslag nam. Hij werd tot 
het einde van de oorlog opgevolgd door 

liberalen een betoging tegen de niet verder gezet. De campagne de Gentse katholieke politicus Gerard 
'schooibon', waar ook de soci- verliep in een woelige sfeer, met Cooreman. 
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Op 22 oktober wordt opnieuw de draad opgepikt met de jaarlijkse 
gewoonte in het Stadsarchief een Opendeurdag te organiseren. 
Nieuwe locatie ... nieuwe gewoontes: het werd even wennen om de 
traditionele activiteiten zoals het muzikaal aperitief, cafetaria, rond 
leidingen, tentoonstellingen ... in de nieuwe structuur te herdenken, 
maar na enig puzzelwerk zullen we er opnieuween gezellige dag 
van te maken! \ 

De deuren gaan open om 10.00 uur. 
Om 11.30 uur is er het officiële luik met een begroeting door de sche 
pen Sas Van Rouveroy, gevolgd door het muzikaal aperitief gebracht 
door het ensemble Antiquarum. 
In het kielzog van de verhuisperiode worden in de tentoonstellings 
ruimte een aantal stukken getoond, die opdoken tijdens de verhuis, 
maar reeds jaren niet geïnventariseerd in de Berg van Barmhartigheid 
aanwezig waren, en dus quasi geen bekendheid genoten: een aquarel 
van Henry Keller, een affiche van Leo Marfurt, een groot schilderij op 
doek van het Gravensteen ... het is nu een geschikte gelegenheid om 
ze even voor te stellen aan de Gentse burger. 
In de leeszaal stellen de leden van de vriendenkring het GOF, 'tArchief. 
Gent On Files vzw, zich voor: ze plaatsen de reeds gerealiseerde 
sponsorprojecten in de schijnwerper, uiteraard met de nodige belang 
stelling voor het meest recente project, een restauratie van een grote 
kalender van de stichtingen van de Armenkamer. De restaurateur 
Rudolf Roels is de hele dag aanwezig om de nodige toelichtingen te 
geven bij zijn werk. 
Traditiegetrouw wordt ook het nieuwe sponsorproject voorgesteld op 
22 oktober: een nieuwe, meer toegankelijke presentatie, eventueel 
gekoppeld aan een digitalisering van de bijzonder waardevolle en 
omvangrijke kaart van Horenbault uit 1619, een sleuteldocument voor 
de kennis van de Gentse geschiedenis uit die periode. 
In de leeszaalorganiseert het GOF eens te meer de boekenverkoop, 
eveneens voor 'het goede doei'. 
De hele dag door zijn rondleidingen doorheen het volledige gebouw 
een unieke gelegenheid om kennis te maken met de rationeel in 
gerichte depots met compactstelling, klimaatbeheersing, brand- en 
inbraakbeveiliging. 
En tenslotte zorgt de vriendenkring voor lekkere broodjes en huis 
bereide taarten, waarvan de opbrengst eveneens integraal naar de 
restauratie van de kaart gaat. 

Praktisch 
Opendeurdag De Zwarte Doos 
Zondag 22 oktober 2006 van 10.00 uur tot 18.00 uur 
Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge 
Gratis toegang 
De opendeurdag is een samenwerking van het Stadsarchief Gent en 
't Archief. Gent On Files vzw 
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colofon 

@rchieflink is de driemaandelijkse nieuws 
brief van't Archief. Gent on Files, een 
ondersteunende vzw voor het Stadsarchief 
van Gent 

Het abonnement is begrepen in de lidmaat 
schapsbijdrage: 13 euro individuele leden, 
15 euro gezin, 25 euro steunende leden en 
250 euro ereleden. 
Een los nummer kost 4 euro. 
Nieuw rekeningnummer: 
000-3252077 -55 

Adres GOF 
p.a. De Zwarte Doos Stadsarchief, 
Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge 
Tel (09)266 57 60 
E-mail stadsarchief@gent.be 
Website: www.archieflink.centerall.com 
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