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Het avontuur van de Gentse methode van huizenonderzoek is nu tien jaar

oud. In 1994 verscheen de eerste handleiding, bescheiden, met de

argumentatie eigen aan elke nieuwe benaderingswijze. In 2001 kwam er

een tweede, grondig herwerkte en bijgestuurde uitgave, bedoeld om

iedereen op een eenvoudige, praktische manier te introduceren in de

mogelijkheden van kennisvergaring over erf, huis en mens in Gent.

Zo werd het boek ingeleid door Sas van Rouveroij, eerste schepen en

schepen van Cultuur en Toerisme van Gent.

[ Daniel Lievois ]

Sinds lang dromen mensen van een reis in

de tijd, een excursie om kennis te maken

met mensen in andere situaties, zonder

daarop invloed uit te oefenen en zonder

zelf te worden aangetast. In exotische cul-

turen, maar ook in de eigen leef- en volks-

omgeving. Zomaar met de deur in huis val-

len. De geschiedenis niet hoeven te zien

door de bril van de staats- en ideologiecul-

tuur, maar via een direct gesprek, met vra-

gen uit onze eigen tijd.

TIJDMACHINE 

Dag meneer! Ik vernam dat u driemaal

huwde. U hebt dus nog minderjarige erfge-

namen. Uw weduwe ligt bijgevolg in de

clinch met de andere erfgenamen. Jammer

voor de betrokkenen, maar bijzonder inte-

ressant voor wie de processtukken in han-

den krijgt. Sta toe dat ik doorheen uw huis

wandel, dat ik in de kasten snuister en in

uw bibliotheek. Kijk eens aan, u bezit een

mooi klavecimbel. De voorraad boter en

wijn in de kelder laten vermoeden dat u

niet dacht dat u vrij plots zou overlijden. De

dokters- en apothekersrekeningen liegen

er niet om. Tja, zonder ziekteverzekering is

dat wel een mooi bedrag. Verrichtte u

recent verbouwingen aan uw huis? Dat

hebben de archeologen en bouwdeskun-

digen me verteld. Zij lezen de vormen en

de relicten van uw huis zoals u een boek

leest. De bouwvergunning in het archief

bevestigt dit overigens. U hebt nog geld

tegoed voor leveringen aan diverse klan-

ten; dat leert iets over uw beroepsbedrij-

vigheid. Waarom hebt u een geweer in

huis? O ja, u bent verplicht deel te nemen

aan de burgerwacht. Wie de vijand is, staat

in de boeken van ‘de grote geschiedenis’.

Maar ik had er niet aan gedacht dat u met

uw buren wacht moest lopen. Of ik De

Nachtwacht van Rembrandt niet ken? Ja

natuurlijk, maar ik had het verband niet

gelegd met dat geweer in de hoek.

Voyeurisme, meervoudige interesse, reali-

teitszin, verwondering, respect ... funda-

menteel menselijke attitudes bij elke reis,

ERF, HUIS EN MENS
Huizenonderzoek in Gent1
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ook in de tijd. Bronnen van interactie, van

kennis en van relativering van de eigen

tijd. Dat klinkt goed, maar ... waar is de tijd-

machine? Een machine niet enkel voor

openbaar vervoer langs de wegen van ‘de

grote geschiedenis’, maar langs individuele

paadjes, die toelaten een eigen verhaal op

te hangen over toen en nu. Een verhaal dat

niet de pretentie heeft van een reconstruc-

tie van het verleden, maar een persoonlijke

constructie. Een creatie met feiten en din-

gen ten grondslag, maar met een eigen

beeldvorming, waarin de roddel, de eigen

visie en de fantasie hun rechten vrijwaren.

Een toneel der eeuwen dus. Die tijdmachi-

ne is het huizenonderzoek, in Gent, Brugge,

Antwerpen en elders. Het woord klinkt saai,

maar de werkelijkheid is bont gekleurd,

met het onverwacht gevarieerde van de

volkseigen cultuur.

CONSTRUCTIES

Het huizenonderzoek in Gent put zijn

kracht uit een op deskundige wijze

registreren en confronteren van geschre-

ven informatie uit de archieven met de

harde werkelijkheid van het materiële

onderzoek. De actoren zijn ambtenaren

met het enthousiasme van een vrijwilliger

en vrijwilligers met de deskundigheid van

een professional. En zij werken samen, ont-

vankelijk en kritisch tegelijk. Elk nieuw hui-

zenonderzoek van een individueel woon-

huis, een huizenblok of een stadswijk

werpt een verfrissend en stimulerend licht

op de Gentse geschiedenis. Het biedt tallo-

ze kleine geschiedenissen van individuen,

leefgemeenschappen en machtsblokken.

De bouwstenen ervan hebben drie dimen-

sies: de verticale van de evolutie van elk

huis, de horizontale van de samenhang

met de omgeving en de tijdsdimensie die

een en ander samenbrengt en situeert in

het raster van de grote geschiedenis. Dit

danken we aan de administratie, die mis-

kende uitdrukking van cultuur.

Eeuwenlang noteerden ambtenaren aller-

lei verwikkelingen over huizen en hun

bewoners. De bouwactiviteit liet zijn eigen

archiefsporen na, zowel ondergronds als

bovengronds. De Gentse methode voor

huizenonderzoek boort die talloze materi-

ële en  geschreven bronnen aan. Hoe dit

onderzoek in Gent verloopt, wordt grondig

en systematisch uit de doeken gedaan in

Erf, huis en mens. Huizenonderzoek in Gent.

De vraagstelling kwam van de stadsarche-

ologen. Tijdens hun campagnes stootten

zij op relicten waarvan het menselijk gelaat

ontbrak. Historici boden de archiefkennis

om die vraag te beantwoorden. Essentieel

was de (her)ontdekking van de continuïteit

tussen de actuele en de vroegere kadastra-

le gegevens en de koppeling daarvan aan

de voorlopers van onze onroerende voor-

heffing. Aan die ruggengraat werd dan

andere administratieve informatie gekop-

peld, even gevarieerd als de archiefreeksen

zelf, een afspiegeling van het leven in zijn

diversiteit. Vraag en antwoord boden ech-

ter geen voldoening. Er ontstond een dia-

lectische uitdaging. Antwoorden riepen

nieuwe vragen op. Anderen werden erbij

geroepen: bouwhistorici, architecten,

kunstwetenschappers, zoölogen, plantkun-

digen, dendrochronologen, geografen en

nog veel meer. In de beste gevallen hielpen

de resultaten van dit echt interdisciplinaire

huizenonderzoek de bouwkundigen en de

bouwheren bij het verantwoorden van

opties bij restauratie en herwaardering van

huizen tot aangepaste woningen met een

eigen verhaal. Een verhaal dat nooit echt af

is omdat het verleden hiaten vertoont en

omdat de toekomst vrij blijft.

DOE-HET-ZELF

De reactie liet niet op zich wachten.

Eindelijk een geschiedenis van gewone

mensen, een geschiedenis die herkenbaar

is. De eerste handleiding, succesvolle les-

senreeksen, concrete publicaties en ten-

toonstellingen brachten het publiek in

contact met de methode. Individuele

onderzoekers, studenten en een werk-

groep Huizenonderzoek in Gent gingen

aan de slag. De auteurs van de nieuwe

handleiding werden aangenaam verrast

door allerlei onverwachte invalshoeken bij

het huizenonderzoek. Die verrassing was

nochtans onterecht, want de benaderings-

wijze is zo ruim als het leven zelf. Elders in

Vlaanderen en daarbuiten kreeg de

Gentse methode van huizenonderzoek

navolging, al nam de administratieve cul-

tuur er soms andere vormen aan. Gevolg

hiervan is dat het huizenonderzoek niet

meer weg te denken is uit het vernieu-

wend en verantwoord omgaan met cul-

tuurhistorisch erfgoed. In Gent behoort

het terecht tot de kerntaken van de dienst

Stadsarcheologie en van het Stadsarchief.

In Gent en Brugge werd het opgenomen

in het programma van de erfgoedconve-

nants die Bert Anciaux, Vlaams minister

van Cultuur, afsloot met de zustersteden.

Een ontbrekende schakel blijft nog het

platteland, maar aan dit aspect wordt

gewerkt.

Het recept voor elk huizenonderzoek blijft

nochtans hetzelfde. Zoek reeksen docu-

menten op die de kadastrale situatie van

vroeger zo volledig mogelijk weergege-

ven, koppel dit aan het actuele kadaster,

stel een lijst op van de opeenvolgende

eigenaars - en indien mogelijk bewoners -

en link daaraan alle vindbare gegevens:

contracten, bouwvergunningen, rekenin-

gen, processen, genealogische gegevens,

familiepapieren, kaarten, plannen, icono-

grafie, en zo meer. Verricht een zo grondig

mogelijk materieel onderzoek van het

onderzochte pand en situeer het in zijn

omgeving. Confronteer op uiterst kritische

manier de geschreven informatie met de

materiële gegevens. Werk indien mogelijk

samen met anderen en aarzel niet een

tweede onderzoeksronde te ondernemen

zowel in het geschreven als in het materi-

ële archief. Schrijf ten slotte een mooi ver-

haal. Het boek Erf, huis en mens.

Huizenonderzoek in Gent biedt u hiervoor

een zeer overzichtelijke en rijk geïl-

lustreerde handleiding met bibliografie,

index en nuttige adressen. Het is een

belangrijke halte en een wegwijzer in de

verdere ontsluiting van het rijke cultuur-

historische erfgoed van Gent. n

Erf, huis en mens. Huizenonderzoek in Gent.
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