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INLEIDING 

 
0.1. VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING 
 

Op 8 oktober 1898 schreef Achilles Gallet-Miry, voormalig schatbewaarder van de Cercle 

Artistique et Littéraire de Gand, het bestuur aan met de wens het Franse blad ‘Le Journal’ uit 

de leeszaal van de vereniging te bannen. De reden die hij hiervoor aangeeft is de 

pornografische inslag van het blad.  

“Cette feuille, toujours éminemment parisienne et très anti-Dreyfusarde, mais trop souvent 

pornographique, pourrait être avantageusement remplacée par ‘Le Temps’ ou ‘Le Journal 

des Débats’(…).”1 

Op basis van dergelijke archiefdocumenten werd al te vaak besloten dat de Gentse Cercle 

Artistique et Littéraire (voortaan afgekort als C.A.L.) een uitsluitend conservatieve 

kunstenaarsvereniging was. In dit onderzoek naar de Gentse vereniging wil ik dit 

conservatieve karakter meer uitdiepen en verhelderen. Opmerkelijk is dat verschillende 

auteurs die schreven over de C.A.L. uiteenlopende visies hebben met betrekking tot het 

conservatieve karakter van de kring. Uitspraken over conservatisme of progressisme van de 

vereniging werden enkel gebaseerd op de politieke strekking van de (bestuurs)leden. Toch 

kan men stellen dat er een zekere ambiguïteit heerste tussen de conservatieve uitspraken van 

bestuursleden enerzijds en de tentoonstellingsrealiteit anderzijds.2 In 1890 gaf de toenmalige 

voorzitter Jozef De Smet een lezing getiteld ‘Propos de Littérature et d’Art’ waarin hij een 

aantal conservatieve uitspraken maakte over het opkomend modernisme in België.3 

Daartegenover lijken de tentoonstellingen een zeer divers aanbod van kunststijlen aangeboden 

te hebben. Zelfs leden van de vooruitstrevende Brusselse kunstenaarsvereniging Les XX 

werden uitgenodigd om te exposeren in het seizoen 1892-1893 in de lokalen van de C.A.L. 

Omwille van deze tegenstellingen lijkt het mij interessant de inspraak en impact van de 

bestuurders op de organisatie van de tentoonstellingen van de Cercle verder te analyseren.  

                                                      
1 Briefwisseling tussen Achilles Gallet-Miry en de C.A.L., 1898, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051. 05, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  
2 Johan De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970 (Tielt: Lannoo, 2000), 49. 
3 Joseph De Smet, Conférence “Propos de littérature et d’art", Gent: Gesels, 1890.  
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Om dit te kunnen doen, zal ik vooreerst een overzicht schetsen van de brede werking en 

historiek van de C.A.L. Naast het ontstaan en de activiteiten van de C.A.L. zal onderzocht 

worden hoe de kunstenaarsvereniging zich verhield tot de stad Gent. Vervolgens worden de 

personen die de touwtjes van de C.A.L. van Gent in handen hadden tijdens de periode 1879-

1920 bestudeerd. Wie zat in het bestuur en tot welke ideologische strekking behoorden zij? 

Welke invloed hadden zij op het concrete tentoonstellings- en lokale kunstenbeleid? Had dit 

politieke standpunt invloed op de praktijk van tentoonstellen en de artistieke stijl van de 

kunstenaarsleden van de C.A.L.? Verder wordt afgevraagd welke leden de Genste C.A.L. 

aantrok. Op vragen als ‘Wat was het profiel van de leden?’, ‘Woonden zij voornamelijk in 

Gent, andere steden of zelfs in het buitenland?’, zal ik pogen een antwoord te formuleren. 

Daarnaast zal een overzicht worden geschetst van de evolutie op vlak van het ledenaantal. 

Over hoeveel personen ging dit doorheen de bestudeerde periode en was dit aantal standvastig 

of net instabiel.  

De klemtoon van dit onderzoek ligt echter op de beeldende kunstafdeling van C.A.L., de 

Section des Arts Plastiques. Naast de vraag met betrekking tot de impact van het bestuur op 

het tentoonstellingsbeleid, acht ik het van groot belang de brede werking van de Section des 

Arts uit de doeken te doen. Hoe werd deze afdeling bestuurd en georganiseerd? Welke 

activiteiten verzorgden zij? En vooral, hoe zag de tentoonstellingsrealiteit van de Gentse 

C.A.L. eruit? Een kunstwetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de Section des Arts 

betekent een aanvulling op de bestaande literatuur die de vereniging voornamelijk vanuit 

historische invalshoek bekeken heeft. Bovendien wil ik de gebeurtenissen, ontwikkelingen 

van de Section en vooral haar plaats binnen de Gentse en Belgische kunstscène bekijken. Was 

er sprake van interactie met andere artistieke of culturele organisaties zoals bijvoorbeeld de 

driejaarlijkse salons? Verder zal ik de kunstenaarsleden van de Section des Arts analyseren. 

Welk type kunstenaars stelde tentoon en bij welke artistieke stijlen sloten zij aan? Welke 

bekende namen behoorden tot de kunstenaarsleden en hoe groot was hun aandeel? Kan hun 

kunst progressief genoemd worden of eerder conservatief? Exposeerden deze kunstenaars ook 

op de salons te Gent? Daarnaast zal ik de vrouwelijke aanwezigheid onderzoeken en wat hun 

rol en aandeel was in de C.A.L. 

  



3 
 

0.2. AFBAKENING VAN HET ONDERWERP 
 

Het onderzoek wordt opgedeeld in twee grote delen. In het eerste deel wordt de bredere 

historiek, de werking en organisatie van de overkoepelende C.A.L. van Gent geanalyseerd. 

Naast beeldende kunstenaars bood de C.A.L. ook onderdak aan schrijvers, ‘conferenciers’, 

muzikanten, intellectuelen… Kortom, iedereen die zich bezig hield met het beoefenen van 

kunst, letteren of  wetenschap. In het tweede deel zal ik mij uitsluitend focussen op de Section 

des Arts Plastiques van de vereniging. Hierbij beperk ik mij tot de tijdsperiode van 1879 tot 

1920. Het jaar 1879 betekent het ontstaan van de Cercle Artistique et Littéraire de Gand door 

een fusie van twee Gentse artistieke kringen: Société Littéraire Gantoise en het 

Kunstgenootschap. Als eindpunt in de tijdsafbakening koos ik bewust niet voor het jaar 1914, 

wat gebruikelijk is in veel historisch onderzoek. Mijn voorkeur ging uit naar 1920 omdat 

vanaf dan de activiteiten van de C.A.L. plaatsvonden in een nieuw lokaal aan de Recolletenlei 

te Gent. In dit onderzoek wordt de periode besproken waarin de Cercle actief was in het 

lokaal aan Sint-Jansvest 12.  

0.3. STATUS QUAESTIONIS  
 

Voornamelijk voor het eerste deel van de scriptie kan ik mij baseren op bestaande literatuur. 

De voornaamste bron is het werk van Auguste Van Loo, secretaris van de C.A.L. vanaf 1900. 

Dit overzichtswerk schreef hij in het jubileumjaar 1905 ter ere van het 25-jarig bestaan van de 

vereniging. De toenmalige secretaris somt alle activiteiten en voornaamste gebeurtenissen 

binnen de C.A.L. op per seizoen. Het gebiedt echter om dit werk met kritische zin te bekijken, 

aangezien Van Loo zijn vereniging in een positief daglicht wou plaatsen. Naast deze bron kan 

gebruik gemaakt worden van twee recentere studies vanuit de C.A.L. zelf. De vereniging 

bestaat immers tot op de dag van vandaag nog steeds. Na 100 jaar bestaan, mocht ze 

bovendien het predicaat “Koninklijk’ of “Royal” aan haar naam toevoegen: Cercle Royal 

Artistique et Littéraire. Een eerste werk dateert van 1989, ter ere van het 110-jarige bestaan 

van de Cercle. Dit werk diende meermaals als bron voor masterstudenten die werkten rond het 

culturele leven in Gent op het einde van de 19e eeuw. Het hoofdstuk ‘Une fusion fructueuse 

(1879-1905)’ volgt de structuur en inhoud van het rapport Van Loo van 1905. Een tweede 

publicatie werd geschreven door Hilda Proot-Cocquyt, trouw lid van de C.R.A.L., in 2005. 

Nooit eerder was de C.A.L. echter het hoofdonderwerp van onderzoek los van de vereniging 

zelf. De vereniging komt wel aan bod in secundaire literatuur die het artistieke leven te Gent 



4 
 

behandelen. Het gaat hier voornamelijk om ongepubliceerde masterscripties aan de 

Universiteit van Gent. Enkele van deze scripties moeten echter kritisch bekeken worden. De 

thesis Schilderkunst, Pers en Politiek Gent 1885-1897 van Hilde Van Leuven bijvoorbeeld 

doet een aantal zeer drastische uitspraken. Zo schreef Van Leuven dat de C.A.L. ‘volledig 

ineen krimpt’ in het jaar 1897.4 Dit zou ik in het verdere onderzoek willen nuanceren. Van 

Leuven’s onderzoek naar de Cercle werd uitsluitend gebaseerd op personderzoek. Deze 

invalshoek kan eveneens interessant zijn, maar bepaalde fundamentele organisatorische of 

contextuele ontwikkelingen laat ze op die manier links liggen. De stellingen van Van Leuven, 

geschreven in 1975, werden wel reeds verzwakt en verfijnd door Freya De Clercq’s 

verhandeling ‘Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme’ in 1982. Haar bijdrage 

met betrekking tot de bestuursleden van de C.A.L. vóór 1900 betekende een belangrijke 

vertrekpunt bij het samenstellen van een overzicht van het bestuur tot 1920 (bijlage V). Een 

overzicht van de tentoonstellingen van de C.A.L. tussen 1900-1914 bood Frank Cotman in 

zijn licentiaatsverhandeling van het jaar 1987. De verschillende werken gaan bepaalde zaken 

anders interpreteren. Bijvoorbeeld in verband met de evolutie van het ledenaantal. Tussen 

1887 en 1891 was er sprake van een daling. Van Leuven trok hier drastische conclusies uit, 

terwijl anderen dit relativeerden en de ‘fluctuat nec mergitur’-gedachte naar voren schoven 

(“Geschud door de golven, maar zij zal niet zinken”).5 Auguste Van Loo ontweek de daling 

door het cijfermateriaal tijdens deze periode op een andere, statistische manier weer te geven. 

Deze scriptie kan een meerwaarde betekenen door de verschillende stellingen tegenover 

elkaar te plaatsen en zo tot een genuanceerder en correcter beeld over het verleden van de 

Gentse kunstkring te komen.  

Gepubliceerde secundaire literatuur over de Cercle is schaars. Nuttig blijkt de publicatie van 

Johan De Smet: Sint-Martens-Latem & Kunst aan de Leie. Saskia De Bodt schreef uitgebreid 

over Belgische kunstenaarsverenigingen, maar beperkte zich hierbij voornamelijk tot Brussel. 

Haar onderzoek is wel interessant ter vergelijking met de Cercle Artistique et Littéraire de 

Bruxelles. In dit verband moet het werk van Ton van Kalmthout vermeld worden, 

Muzentempels : multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914.6 Hoewel 

zijn focus op Nederland met de Haagsche Kunstkring en de Rotterdamsche Kunstkring ligt, 

bespreekt hij uitvoerig de prefiguraties van de Nederlandse kringen waaronder de Cercles 

                                                      
4 Hilde van Leuven,  “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897 ” (lic. Diss., Universiteit Gent, 1975), 37. 
5 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme” (lic. diss., Universiteit Gent, 
1982),. 36. 
6 A.B.G.M. Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914 
(Hilversum : Verloren, 1998).  
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Artistiques et Littéraires van België. Omdat hij het vooral over de Brusselse en Antwerpse 

variant heeft, is dit werk vooral handig en waardevol voor de vergelijking van de cercles te 

België met de Gentse C.A.L. Een grondige vergelijking tussen de gelijknamige cercles in 

verschillende Belgische steden is bij mijn weten nog nooit eerder ondernomen en bijgevolg 

zou dit een interessant onderwerp kunnen zijn voor verder onderzoek. In de 19e eeuw 

ontpopten zich in verschillende steden van België artistieke verenigingen onder eenzelfde 

naam: le Cercle Artistique et Littéraire. Brussel, Antwerpen, Luik, Namen, Brugge, Hasselt 

en Marchienne hadden elk ‘hun’ C.A.L. Wat hadden deze verenigingen buiten hun 

gelijknamigheid gemeenschappelijk? Was er sprake van communicatie, samenwerking of 

zelfs een bepaalde hiërarchie tussen de verenigingen? Geweten is dat Isidore Deschamps, de 

eerste secretaris van de C.A.L. van Gent, in oktober 1879 deelnam aan een vergadering waar 

de vertegenwoordigers van de verschillende Cercles Artistiques et Littéraires aanwezig 

waren.7 Daar wouden zij een samenwerkingsverband creëren om elkaar op de hoogte te 

houden omtrent de georganiseerde lezingen en conferenties van de cercles en sterker zelfs, om 

eventueel gezamenlijke sprekers uit te nodigen. In welke mate dit echter praktijk geworden is, 

is alsnog onduidelijk. Wel zouden zij op een vriendschappelijke manier kunnen 

samengewerkt hebben. Een brief uit 1882 aan de voorzitter van de C.A.L. van Gent van de 

voormalige voorzitter van de C.A.L. van Brussel, de heer De Rongé, getuigde hiervan.8 In 

deze brief deelt hij mee dat hij zal worden opgevolgd door meneer Vervoort en drukt hij zijn 

wens uit dat de hartelijke relatie tussen de C.A.L. van Gent en Brussel verdergezet kan 

worden onder het voorzitterschap van zijn opvolger. Bovendien bevestigde ook Camille 

Lemonnier deze vriendschappelijke samenwerking in La Vie Belge.9 Lemonnier vermeldde 

daarnaast ook dat het plan om de ‘conférenciers’ gezamenlijk uit te nodigen weldegelijk in de 

praktijk werd gebracht: “Bruxelles fut sur le chemin de tous les conférenciers, on parlait au 

cercle littéraire de Bruxelles d’abord, on partait ensuite en tournée dans les autres cercles du 

pays: Anvers, Liège, Tournai”. 10 Ik stootte tijdens dit onderzoek op kleinere discrepanties 

tussen de C.A.L. van Brussel en Gent waarvan de oorzaken mij vooralsnog onbekend zijn. Zo 

exposeerde kunstenares Anna de Weert tijdens de Eerste Wereldoorlog wel in de C.A.L van 

Brussel maar werden de activiteiten van de Gentse Cercle tijdens de oorlogsperiode stopgezet. 

Als laatste kan de vraag gesteld worden waarom de C.A.L. van Gent als enige tot de dag van 

                                                      
7 Hilda Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989. Koninklijke Kunst- en Letterkundige 
Kring / cercle Royal (Gent, 2005), 7.  
8 Briefwisseling meneer De Rongé en voorzitter van de C.A.L. de Gent, 1882, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
050. 06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
9 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme”, 28. 
10 Camille Lemonnier, La vie Belge (Parijs: Fasquelle, 1905), 262. 
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vandaag bestaat, terwijl de andere cercles ofwel opgenomen werden door andere verenigingen 

(bijvoorbeeld de C.A.L. van Brussel die geïntegreerd werd in de Cercle Gaulois), ofwel 

opgedoekt werden. Hilda Proot-Cocquyt heeft het over de C.A.L. van Gent als een société 

d’agrément: de vereniging beantwoordde aan de verwachtingen en eisen van een bepaald 

publiek in een bepaalde tijdsgeest. Om te overleven moest de vereniging zich aanpassen aan 

de tijdsgeest en de ontwikkeling van haar publiek.11 Volgens Proot-Cocquyt slaagde de C.A.L. 

erin om gedurende 125 jaar te voldoen aan de aspiraties van de Franstalige, Gentse 

bourgeoisie. Ik zal pogen hier en daar een aanzet te geven om de verschillende gelijknamige 

cercles te vergelijken doch een meer diepgaand onderzoek zou een waardevolle aanvulling 

betekenen.  

  

                                                      
11 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989. Koninklijke Kunst- en Letterkundige Kring / 
cercle Royal, 7. 
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0.4 ONDERZOEKSSTRATEGIEËN EN –METHODOLOGIE 
 

Omdat diepgravende literatuur over deze onderwerpen zeldzaam is, was archiefonderzoek een 

noodzaak. Een schat aan informatie is te vinden in de universiteitsbibliotheek van Gent. De 

collectie Vliegende Bladen bevat briefwisseling, uitnodigingen, catalogi, reglementen, 

rapporten en allerhande archiefdocumenten van de Gentse C.A.L. Deze collectie werd 

samengesteld door Ferdinand Vanderhaeghen (1830-1913) die vicevoorzitter van de C.A.L. 

was gedurende de beginperiode van vereniging. De verschillende dozen met briefwisseling, 

zowel intern als extern, brengen meer aan het licht over de werking van de kring. Het 

reglement van de C.A.L. biedt een hoop informatie waardoor de structuur en organisatie van 

de vereniging beter begrepen kan worden. Echter problematisch aan deze archiefcollectie is 

de onvolledigheid. Sommige jaargangen van de budgetoverzichten ontbreken of bij bepaalde 

uitnodigingen of schetsen van brieven ontbreekt de elementaire informatie zoals datum en 

auteur. Vreemd is bijvoorbeeld dat er geen ledenlijst overgeleverd is die duidelijk gedateerd 

is, waardoor een correct overzicht van alle leden met vermelding van de precieze periode van 

lidmaatschap een moeilijke (zo niet onmogelijke) opgave is. Bijlage IX toont fotografische 

weergaven van de handgeschreven ledenlijsten op groot formaat.12 De lijsten kunnen echter 

bij benadering gedateerd worden rond 1890 en later.13 Het Fonds Frédéric De Smet, eveneens 

in het universiteitsarchief, bevat nog meer archiefmateriaal van de C.A.L. Ledenlijsten, 

rapporten en aankondigingsnota’s van vergaderingen, catalogi… zijn hieronder geklasseerd. 

De meeste echter dateren echter van het interbellum, wanneer Frédéric de Smet voorzitter was 

van de Section des Arts Plastiques. Toch zijn een aantal documenten nuttig zoals bijvoorbeeld 

een aantal documenten in verband met de aankoop tot het nieuwe lokaal in 1919.  

Naast de universiteitsbibliotheek omvat het stadsarchief van Gent (SAG) een beperkte 

collectie van archiefstukken van de vereniging. De Wegwijzers der Stad Gent, die informatie 

bieden omtrent de bestuursleden, bevinden zich in het stadsarchief.14 Het archief bood ook 

bijkomende informatie en catalogi van andere verenigingen en de driejaarlijkse salons te 

Gent, wat een basis vormde voor het onderzoek naar de interactie van de C.A.L. in de Gentse 

kunstscène.  

                                                      
12 De grootte van de ledenlijsten is ongeveer 50 cm x 35 cm.  
13  Dit wordt verder uitgelegd in deel 1.5. 
14 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen (Gent: Vanderhaeghen, 1879-1920). SAG beschikt 
over alle jaardelen van 1879 tot 1920 met uitzondering van de jaren: 1916, 1918, 1919.  
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Het Liberaal Archief beschikt over kranten en tijdschriften met liberale invalshoek die 

schreven over de activiteiten van de C.A.L. Publicaties van dit archief bleken nuttig in het 

onderzoek naar een aantal culturele, liberale figuren. De bibliotheek en het archief van het 

MSK te Gent bevat een ledenlijst van de Section des Arts van het jaar 1922. Daarnaast 

beschikt het MSK over dossiers van Gentse kunstenaars en belangrijke Gentse, culturele 

figuren uit de lange 19e eeuw. De catalogi van tentoonstellingen georganiseerd door de C.A.L. 

in het MSK zijn echter overwegend van na 1920. Er werd contact opgenomen met de 

voorzitster van de bestaande C.R.A.L. maar helaas vertelde zij over geen extra bruikbaar 

archiefmateriaal meer te beschikken. In de Brusselse Koninklijke Bibliotheek (KBR) en haar 

Prentenkabinet werd informatie en archiefmateriaal verzameld met betrekking tot de andere 

cercles te België, in het bijzonder de Brusselse, Antwerpse en Naamse.  

In deel 2 van deze masterscriptie wordt aan de hand van het verzameld archiefmateriaal, de 

gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur de werking en het tentoonstellingsleven van de 

Section des Arts geconstrueerd. De meest bijzondere tentoonstellingen en ontwikkelingen 

zullen chronologisch overlopen en besproken worden. Er werd voor geopteerd om de periode 

1879-1920 op te splitsen in 7 subperiodes, ingedeeld volgens de opeenvolgende voorzitters 

van de Section des Arts Plastiques. Vanaf 1904 bestaat echter enige verwarring over het 

voorzitterschap van de Section waardoor geopteerd werd om een aantal voorzitters samen te 

nemen voor de periode van 1904 tot 1914. Alzo bespreekt deel 2.2.6. het voorzitterschap van 

Albert Baertsoen, Rodolphe De Saegher en Joseph Horenbant tussen 1904-1914. Deel 2.2.7. 

omvat de oorlogsperiode en de verhuis naar een nieuw lokaal.  

Als laatste is het van belang de methodologie en herkomst van het chronologische 

tentoonstellingsoverzicht voor de periode 1880 tot 1913 te verhelderen (bijlage XIII). De 

tijdsafbakening 1880-1913 wijkt af van de bestudeerde periode (1879-1920) om de reden dat 

de inauguratie van de zaal aan het Sint-Jansvest 12 en de eerste tentoonstellingen pas in 1880 

plaatsvonden. Het tentoonstellingsoverzicht houdt op in 1913 omwille van problemen met het 

lokaal waardoor de tentoonstellingsactiviteit sterk afnam en stilviel. Tijdens WO I lagen de 

activiteiten stil en nadien zouden geen tentoonstellingen meer plaatsvinden in Sint-Jansvest 

12. Het overzicht vormde de leidraad voor de bespreking van de tentoonstellingen en de 

exposanten. Diverse bronnen en archiefmateriaal werden naast elkaar geplaatst om het 

overzicht tot stand te brengen. Wat volgt is een beknopte opsomming van de gebruikte 

bronnen. Het vertrekpunt vormde de rapporten van de bestuurscommissievergaderingen, met 

de zogenaamde tableaux des fêtes, expositions, conférences et concerts, jaaroverzichten met 
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alle georganiseerde activiteiten opgelijst. Helaas werd dit niet voor elk seizoen 

overgeleverd.15  Een tweede belangrijke informatiebron betekende de catalogi en 

aankondigingen van tentoonstellingen, eveneens te vinden in het universiteitsarchief.16 Deze 

gegevens werden aangevuld met een tentoonstellingsoverzicht opgesteld door Hilde Van 

Leuven voor de periode 1884 – 1896. Van Leuven’s overzicht kende echter een aantal 

gebreken, zoals onnauwkeurige vermeldingen van titels en benaderde data, omdat zij haar 

informatie enkel uit kranten haalde. Toch vormen de gegeven een goede indicatie voor welke 

kunstenaars tentoonstelden. Een aantal aanvullingen werden gemaakt op basis van het verslag 

van Auguste Van Loo, waar helaas enkel het jaartal bij vermeld werd en geen exacte datum. 

Een aantal hiaten bleven echter bestaan. Daarom raadpleegde ik de pers voor die jaren waar 

nog geen of slechte gegevens voorhanden waren. De kranten van La Flandre Libérale van 

1880, 1881, 1882, 1883, 1912 en 1913 werden integraal doorgenomen om de geschiedenis 

van de Cercle-tentoonstellingen te achterhalen. De keuze voor La Flandre Libérale is te 

verklaren doordat dit dagblad het meeste verslag uitbracht over de Gentse Cercle en 

bovendien banden had met het bestuur. Wanneer slechts 1 dag aangegeven werd bij de 

periode, betekent deze de aanvangsdag van de tentoonstelling. De meeste tentoonstellingen 

zouden tussen de 10 en 14 dagen geduurd hebben. Eventuele aanvullingen van 

tentoonstellingen zijn nog mogelijk, maar het samengestelde tentoonstellingsoverzicht geeft 

alvast - ondanks de beperkingen - een mooie indicatie van het tentoonstellingsleven aan de 

Section des Arts van de Gentse C.A.L.  

 

  

                                                      
15Tableau des Fêtes, Expositions, Conférences et Concers offerts aux membres, Vliegende Bladen, 
VLBL.HFI.C.049.04(1), VLBL. HFI. C. 051.07 (2) en VLBL.HFI.C.056.02 (3), Gent : Universiteitsbibliotheek. 
Aanwezige seizoenen : (1) 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1905-1906, 1906-1907, 
1907-1908, 1909-1910.  (2) 1908-1909, 1905-1906. (3) 1904-1905.  
16 Expositions, Vliegende Bladen, VLBL.HFI. C. 052 en VLBL.HFI. C.053, Gent: Universiteitsbibliotheek. Aanwezige 
jaartallen: 1887, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898,  1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911.  
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DEEL 1 : ONTSTAAN, OPZET EN ORGANISATIE 

 
1.1. HET BEGIN VAN EEN NIEUWE CULTURELE VERENIGING  

 
1.1.1. STICHTING EN OPZET 
 

“Le Cercle artistique et littéraire de Gand a pour but de répandre le goût des arts, des sciences et 

des lettres, et de soigner les intérêts de ceux qui les cultivent.” 

“De Kunst- en letterkring van Gent heeft ten doel den smaak op het gebied van kunst, letteren en 

wetenschappen te verspreiden, en de belangen te begunstigen van hen, die kunst, letteren of 

wetenschappen beoefenen.” 17 

Zo luidt het ambitieuze doel in het tweetalige reglement van de pas opgericht culturele 

vereniging de Cercle Artistique et Littéraire de Gand (verder afgekort als C.A.L.). Op 4 mei 

1879 werd dit reglement in de algemene vergadering onder leiding van Ferdinand 

Vanderhaeghen aanvaard. De C.A.L., een vereniging die vanaf dat moment een belangrijke 

rol zou gaan spelen in het culturele leven van de stad Gent, was een feit. Voorafgaand aan 

deze vergadering waren twee andere momenten van belang voor de stichting van de C.A.L. 

Ten eerste de algemene vergadering van de literaire kring Société Littéraire Gantoise op 26 

april 1879, waarin werd besloten dat men een fusie zou aangaan met het Gentse 

Kunstgenootschap. Een tweede moment was de algemene vergadering van het 

Kunstgenootschap op 16 maart datzelfde jaar, waarop de leden van deze kring op hun beurt 

stemden ten gunste van de fusie.18 Omwille van financiële en praktische redenen gingen beide 

maatschappijen verenigen. Dat de verenigingen financiële problemen hadden, getuigt de 

briefwisseling van A. Moerman en J. Pauwels van het Kunstgenootschap naar het 

stadsbestuur van Gent met een smeekbede om een toelage toe te kennen aan de vereniging.19 

Het Kunstgenootschap, gesticht in 1842, bracht plastische kunstenaars, amateurkunstenaars en 

mecenassen samen in ‘estaminet Fauconnier’ in de Korianderstraat te Gent (cfr. kaart van 

Gent in bijlage I). Op het moment van de fusie telde de artistieke kring een dertigtal werkende 

leden en vierhonderd ereleden.20  Erevoorzitters, de heer Hippolyte Rolin en Ferdinand 

                                                      
17 Règlement C.A.L. de Gand (Gent: Annoot-Braeckman, 1879),  2.  
18 Auguste Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand : rapport sur les travaux du Cercle depuis le 4 mai 
1879, date de sa fondation, jusqu’à ce jour  (Gent: Cercle artistique et littéraire de Gand, 1905). 5 
19 Briefwisseling tussen  A. Moerman en J. Pauwels aan stadsbestuur  van Gent, 1856, T, 561, Gent: Stadsarchief Zwarte 
Doos.  
20 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen (Gent: Vanderhaeghen, 1879) , 322. 
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Vanderhaeghen, zullen ook op prominente plaatsen in het bestuur van de C.A.L. terug te 

vinden zijn. Ook de overige kunstenaarsleden van het Kunstgenootschap zullen goed 

gerepresenteerd worden in de nieuwe bestuurscommissie. De Société Littéraire Gantoise 

organiseerde sinds 1835 voordrachten over wijsbegeerte, letterkunde, botanie, aardkunde en 

geschiedenis in het lokaal aan de Kalenderberg 8 (bijlage I). De maatschappij telde in 1879 

meer dan zeshonderd leden.21 De voorzitter en ondervoorzitter van deze kring, Charles de 

Kerchove de Denterghem en Ferdinand Vanderhaeghen, zullen actief participeren in het 

bestuur van de nieuwe C.A.L.  

De C.A.L. werd in 1879 opgericht voor een onbepaalde duur. Pas wanneer de vereniging 

minder dan twintig actieve leden zou tellen, zou de kring ontbonden worden.22 In dat geval, 

ging de hele inboedel van de vereniging naar de stad Gent. Auguste Wagener, historicus aan 

de Universiteit Gent, werd aangesteld als de eerste effectieve voorzitter van de C.A.L. die het 

doel van de vereniging, zoals geformuleerd in het reglement, in de praktijk moest brengen. De 

theoretische opzet hield in dat C.A.L. zich begaf op alle domeinen van de kunsten. De C.A.L. 

zag het groots: door voordrachten, taal- en tekenlessen, muziekfeesten en tentoonstellingen te 

organiseren, wouden ze een actieve rol innemen in het Gentse culturele leven op het eind van 

de 19e eeuw. Dat het doel van de vereniging aan de verheven kant werd gezien, blijkt uit de 

woorden van Joseph Desmet, één van de twee voorzitters tijdens de periode 1879-1920. 

Onderstaande woorden sprak hij in het jaar 1896 tijdens hetzelfde banket waarin 

burgemeester Braun de bouw van een nieuw Museum voor Schone Kunsten aankondigde.23 

Volgens Auguste Van Loo, secretaris van de C.A.L. vanaf 1900, drukte de voorzitter met deze 

toespraak de verlangens uit van de kring.  

“ Nous ne sommes pas un simple cercle d’agrément; nous nous efforçons de grouper toutes les forces 

intellectuelles et de former en quelque sorte l’armée gantoise de l’Idéal.” 24 

Naast de organisatie van multidisciplinaire activiteiten, wou de Cercle ook fungeren als een 

sociaal netwerk. Belangrijke culturele en politieke figuren werden aangetrokken om lid te 

worden. Het lokaal was elke dag open van zeven uur ’s ochtends in de zomer en acht uur ’s 

ochtends in de winter tot middernacht. Bovendien was er mogelijkheid tot de aankoop van 

dranken tijdens de activiteiten. Dit ‘gezelligheidsaspect’, dat men ook aantrof in de Cercle 

Artistique et Littéraire van Brussel, is een belangrijk aspect dat bijdraagt tot de doelstelling 

                                                      
21 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 323.  
22 Règlement C.A.L. de Gand, 3. 
23 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 26. 
24 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 26. 
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van de vereniging, namelijk het verspreiden van de ‘goede smaak’ op het gebied van kunst, 

letteren en wetenschap.25  

1.1.2. LOKAAL AAN SINT-JANSVEST 12 
 
Eén van de voornaamste redenen van de fusie was de nood aan ruimte waar de activiteiten 

konden plaatsvinden. Noch het Kunstgenootschap, noch de Société Littéraire bezat een 

geschikt lokaal.26 De unie van deze twee kringen loste dit ongemak op met de mogelijkheid 

om een ruim gebouw van 700 m² aan Sint-Jansvest 12 samen te huren.27 De eigenaar van het 

gebouw was de Gentse fotograaf Charles d’Hoy. Deze Charles d’Hoy was lid van de 

Commission de Ballotage, een commissie die als taak had de nieuwe leden toe te laten door 

middel van stemming. Op 26 mei 1879 werd de huurovereenkomst met mogelijkheid tot 

aankoop, opgesteld door J. De Hondt, geaccepteerd.  

Bij de oprichting van de C.A.L. werd een lening aangegaan van 15000 frank aan 3 % 

interest.28 Dit bedrag werd opgedeeld in ‘obligations’ van 

50 frank die in 20 jaar terugbetaald zouden worden met 

een jaarlijkse rente van 3, 36 frank per aandeel (bijlage 

IV).  29 Enkel leden van de Cercle konden mee intekenen 

op deze lening. De verlopen coupons konden bovendien 

gelden als jaarlijks inschrijvingscontributie van deze 

leden. Deze lening maakte dat er geld was om de bouw 

van een zaal te realiseren in de tuin van het lokaal, 

grenzend aan de Ketelvaart (afb.1). Op 21 juni 1879 

presenteerde een zekere architect Bureau de plannen voor 

deze zaal en één jaar later kon de bijbouw al ingezegend 

worden.30  De geschatte kosten die naar de architect 

gingen, waren op dat moment 14000 frank en de 

aannemers Migom en Ramon rekenden uiteindelijk 13600 

frank in totaal voor de constructie van de zaal. Tijdens de constructiewerken konden de eerste 

activiteiten van de vereniging doorgaan in het lokaal van de Société Guillaume Tel, een 

                                                      
25 Saskia de Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890 (Gent: Snoeck-Ducaju, 1995), 74. 
26 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand., 6. 
27 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989. (Gent: Cercle royal artistique et littéraire, 1989), 9. 
28 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 7. 
29 Conditions de l’Emprunt de 15,000 francs, 1879, Vliegende Bladen, VLBL HFI. 055.07, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
30 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 7. 

Afbeelding 1: Schets zaal Sint-Janstvest 12, 
 1879 
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Gentse kruisboogmaatschappij gelokaliseerd in de Bagattenstraat. Nadien werd het gebouw 

aan de Sint-Jansvest uitgerust met een muziek- en conferentiezaal, een bibliotheek en 

leesruimte en een tentoonstellingszaal. Deze accommodatie droeg bij tot de ontwikkeling van 

de Beeldende Kunstafdeling en de Muziekafdeling.  

In de jaarbudgetten van de C.A.L. kan men zien dat er steeds een groot deel van de uitgaven 

naar het lokaal ging onder de noemer ‘Entretien du local’ of ‘Travaux extraordinaires’.31 Ook 

werd een conciërge aangesteld die werd betaald met de winst van de verkoop van dranken.32 

In de uitgaven wordt de conciërge echter telkens tweemaal vermeld met de beschrijvingen 

‘menues dépenses’ en ‘traitement’. De budgets tonen aan dat er niet enkel veel geld naar het 

onderhoud van het lokaal ging, maar dat het lokaal ook een beperkte bron van inkomen was 

voor de C.A.L. Zo vermeldt het budgetoverzicht van de jaren 1892-1893 de onderverhuur van 

het lokaal aan de Sailing Club, Mutualité, Artistes Musiciens, conférence Hocart en Mr. 

Duriez. Tezamen goed voor 1090 frank, wat gelijk stond aan 2/3 van de subsidie-inkomsten 

van datzelfde jaar.33 Op frequente basis werd dus geïnvesteerd in de verbetering van de 

infrastructuur en het gebouw.34 Zo werd op 28 april 1883 een muziekavond met tombola 

georganiseerd waarvan de opbrengst naar het bemeubelen van de tentoonstellingszaal ging.35 

Wegens het grote succes van die avond, ontstond het idee om een zogenaamde Société Civile 

te creëren met een kapitaal van 80 000 frank om het lokaal op te kopen, maar uiteindelijk 

beperkte men zich tot het verbeteren van het voorste gedeelte aan de straatkant.36 Een aantal 

jaren later, in 1896, werd het lokaal uitgebreid. Deze verbouwing werd gefinancierd door een 

verhoging van het jaarlijkse inschrijvingsbedrag van de leden.37 Jean Van Canegem, lid van 

de Section des Arts, kocht het huis dat de grote zaal scheidde van de Sint-Jansvest en 

verhuurde het aan de C.A.L. na de nodige werken.38 La Flandre Libérale bedankte het 

genereuze lid en getuigde dat de vereniging dankzij de werken zou kunnen vergaderen in een 

                                                      
31 Budgets, 1889-1895, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
32 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989,  26. (Deze publicatie schrijft als enige over het loon van de conciërge 
dat betaald werd met de winst van de drankverkoop.)  
33 Budgets, 1889-1895, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
34 De vele correspondentie van de C.A.L. met schilder- en onderhoudsbedrijven met beschrijvingen en offertes van de werken 
in het gebouw toont dit aan. (Documenten lokaal C.A.L., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054.02, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.) 
35 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 13. 
36 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 14. 
37 Een familieabonnement werd van 20 francs naar 28 francs verhoogd, een individuele inschrijving van 16 francs naar 
20francs en de artiesten betaalden sindsdien 16 francs in plaats van 10. (Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire 
de Gand, 25. 
38 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 26. 
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zaal van meer dan 30 meter diep.39 Door de stijging van het aantal participanten aan de 

activiteiten, was men ook genoodzaakt een extra uitgang te voorzien.  

Het huurcontract van de C.A.L. liep in februari 1912 echter ten einde. De erfgenamen van 

Charles d’Hoy besloten de huur niet langer verder te zetten maar het gebouw te verkopen. 

Daarom werd op 28 januari een extra Algemene Vergadering georganiseerd waarop de leden 

unaniem besloten om een Société Anonyme te creëren om het gebouw op te kopen. Op 30 

april 1912 werd de naamloze vennootschap ‘L’Emulation Artistique’ gecreëerd met een 

kapitaal van 50000 frank, opgedeeld in 200 aandelen van 250 frank.40 Het rapport van de 

secretaris Charles Christophe beschrijft het met de volgende woorden: “Pour assurer la 

prospérité et l'avenir du Cercle Artistique et Littéraire, but principal qu'il s'agit d'atteindre, il 

convient que la propriété du local soit attribuée au plus grand nombre possible de personnes, 

celles-ci devant nécessairement, à raison de leur qualité de co-propriétaires, s'intéresser par 

la suite affaire de Cercle.”41 Hetzelfde rapport deelt mee dat er geen sprake was van een fusie 

tussen het vennootschap, de eigenaar van het gebouw en de C.A.L. Dit zou volgens Harry 

Brasseur en Hilda Proot-Cocquyt in de inleiding in het boek over de Koninklijke Kunst- en 

Letterkundige kring verschillen met de situatie van de C.A.L. van Antwerpen.42  

Het gebouw bleef dus in gebruik van de vereniging maar verschillende bronnen vermeldden 

de ongeschiktheid van het lokaal. Het lokaal zou immers niet langer aan de eisen voldoen van 

de C.A.L. Naar aanleiding van een concert klaagde een journalist van La Flandre Libérale 

van 15 november 1911 dat, ondanks de pas nieuwe decoratiewerken, toch niks gedaan werd 

aan de onnodige helling van de vloer van het podium: “Ce doit être un martyre pour un 

pianiste de jouer sur un piano dont les pédales ne sont pas à égale distance du sol (…).”43  

Werken om het lokaal opnieuw aan te passen, werden aangekondigd in een brief van het 

bestuur van 22 juli 1912 en deze werken zouden afgerond worden vóór het einde van de 

zomer. Een ongeluk in diezelfde zomer trof het lokaal echter waardoor grote delen van het 

gebouw onbruikbaar werden. De kademuur waarop het achterste gedeelte van het lokaal 

gebouwd was, stortte in tijdens een nacht op het einde van de maand juli. De gevolgen 

hiervan waren van lange duur: jarenlang zal de C.A.L. geen gebruik kunnen maken van een 

                                                      
39 “Agrandissement des locaux du Cercle Artistique et littéraire”, La Flandre Libérale, 19 september 1897. 
40 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 13. 
41 Charles Christophe, Création d’une société pour l’achat du local du Cercle Artistique et Littéraire, 1912, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 54.02, Gent: Universiteitsbibliotheek. Dit rapport was verloren gegaan in de 
Universiteitsbibliotheek van Gent maar teruggevonden bij het archiefonderzoek naar aanleiding van dit 
onderzoek.  
42 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 13. Meer informatie hieromtrent wordt echter niet gegeven.  
43  La Flandre Libérale, 15 november 1911. 
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deel van hun lokaal. De krant Le Bien Public schreef op 28 juli: ‘(…) s’étend sans cesse: la 

partie effondrée du mur émerge encore à peine de l’eau. Les fentes dans les bâtiments se 

prononcent de plus en plus”.44 In november meldde La Flandre Libérale dat het hôtel Royal 

et Victoria zijn zaal ter beschikking stelt voor concerten en conferenties en dat de 

tentoonstellingen konden doorgaan in de grote vestibule van de Universiteit Gent.45 

Verschillende lezingen in november 1912 waaronder één van Pierre de Nolhac, conservator 

van het museum van Versailles, vonden plaats in de salons van het Hôtel Royal et Victoria 

aan de Place d’ Armes.46 Pas in 1914 zal de C.A.L. weer beschikken over haar hele lokaal, 

maar dan zullen de activiteiten stopgezet worden door de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1920 

wordt het adres van de C.A.L. in de briefwisseling aangepast naar ‘Quai des Récollets’ of 

Recolletenlei 3. De Wegwyzer der Stad Gent vermeldt het nieuwe adres vanaf jaargang 

1921.47  

Het gebouw aan de Sint-Jansvest 12 bestaat heden ten dage als vegetarisch 

studentenrestaurant van de Universiteit Gent en draagt het huisnummer 24 (bijlage II). 

Wanneer de C.A.L. verhuisde naar de Recolletenlei, werd het lokaal aan Sint-Jansvest 

overgenomen door de universiteit en kreeg het de functie van het eerste studentenhuis van de 

universiteit (bijlage III). Vanaf 1933 wordt het Farmaceutisch Instituut ondergebracht in het 

gebouw alvorens het in 1970 de functie van een restaurant kreeg.48  

  

                                                      
44 “L’Affaissement du quai au Cercle Litteraire”, Le Bien Public, 28 juli 1912. 
45 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989., 15. 
46 La Flandre Liberale, 16 november 1912 
47 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen (1921), 160. 
48 Ruben Mantels, “Studentenhuizen”, laatst geraadpleegd op 18 mei 2013, 
http://www.ugentmemorie.be/artikel/studentenhuizen.  
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1.2. STRUCTUUR EN ACTIVITEITEN  

 

1.2.1. HIËRARCHISCHE STRUCTUUR BEPAALD DOOR HET REGLEMENT 
 
Het reglement van de C.A.L. van Gent geeft blijk van een ambtelijke structuur. De Cercle 

werd bestuurd door enerzijds een bestuursraad en anderzijds een Commissie van Balloteering. 

De bestuursraad was hiërarchisch samengesteld uit vijftien leden met aan het hoofd een 

voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris en een schatbewaarder. Deze leden 

werden om de vier jaar verkozen en zijn allen herkiesbaar. Elke twee jaar zouden zeven leden 

vervangen worden door de Commissie van Balloteering in een algemene vergadering.49 De 

taak van de bestuursraad was veelzijdig: het opstellen van de jaarlijkse begroting, het 

uitvoeren van het reglement, organiseren van activiteiten in overleg met de artistieke secties 

en het handhaven van de orde. De raad besliste daarnaast welke boeken, tijdschriften en 

kranten aangekocht werden ter aanvulling van de bibliotheek en stelde het personeel van de 

vereniging aan.50 Dit orgaan kon beslissen over de verhuur van haar lokalen aan andere 

verenigingen of particulieren. Tenslotte keurde de raad het al dan niet goed dat een 

vreemdeling participeerde aan activiteiten van de Cercle. Na goedkeuring en het invullen van 

het register, kon een niet-lid een maand lang toegelaten worden tot de studie- en tekenzalen. 

De leden van de bestuursraad kwamen tenminste één keer per maand samen of, in 

noodgevallen, op aanzoek van de voorzitter of op aanzoek van minstens drie leden. Alle 

voorstellen die gesteund werden door minstens tien werkende leden werden behandeld.  

De maatregelen van de bestuursraad om de orde te bewaren waren onder meer in de vorm van 

geldboetes. Wanneer iemand vrijwillige schade aanbracht in de lokalen, was deze persoon 

verantwoordelijk de schade te herstellen en daarbovenop een geldboete te betalen van één tot 

tien frank.51 De persoon die in de leeszaal de stilte verstoorde of dagbladen verplaatste naar 

een ander lokaal, werd bestraft met een boete van één tot tien frank. Wanneer een lid de rust 

verstoorde door  beledigingen of bedreigingen, kon hij tien tot vijfentwintig frank betalen. Bij 

herhaling van agressief gedrag kon deze persoon uit de Cercle gezet worden. Wanneer de 

boete niet betaald werd na twee waarschuwingen, kon de persoon geschrapt worden van de 

ledenlijst. Naast het systeem van geldboetes, werkte het bestuur met omzendbrieven wanneer 

overtredingen geconstateerd werden. Anekdotisch kan een voorbeeld aangehaald worden in 

                                                      
49 Règlement C.A.L., 13.  
50 Règlement C.A.L., 19. 
51 Règlement C.A.L., 35. 
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verband met de toegang van onuitgenodigden. Deze brief dateert van 7 december 1899 en is 

opgesteld door voorzitter Jozef Desmet en adjunct-secretaris Augsuste Van Loo. “Des abus 

ayant été constaté lorts des dernières fètes du cercle, nous sommes obligés d’établir un 

controle très sévère”.52 Voortaan mocht al wie geen uitnodigingskaart kon voorleggen bij 

aanvang van het concert, tentoonstelling of feest niet deelnemen. Dat deze verstrenging in de 

praktijk effectief uitgevoerd werd, kan men zien aan de uitnodigingskaarten. Na deze 

aankondiging werd in de rechterbovenhoek “Controle” gestempeld (afb 2 en 3). 

Zo verbood ook de Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles via omzendbrieven de 

vrouwelijke leden of familieleden hoge hoeden, volgens de mode van 1897, tijdens de 

concerten te dragen.53  

De Commissie van Balloteering bestond uit de leden van de bestuursraad en dertig andere 

leden. De taak van de laatstgenoemde instantie hield in het aanvaarden en ontslaan van leden, 

het stemmen van het jaarlijkse budget en het beslissen over situaties die niet in het reglement 

voorzien werden. Ze kwamen elke eerste maandag van de maand om negen uur ’s avonds 

samen maar ook op speciale aanvraag van de bestuursraad of op aanvraag van minstens 

twintig leden.54 De commissie kon enkel besluiten nemen bij aanwezigheid van de helft van 

de leden en bij een meerderheid van de stemmen. Een verworpen voorstel kon pas na zes 

maanden opnieuw ter orde gebracht worden.  

                                                      
52  Interne briefwisseling C.A.L., 7 december 1899, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 08, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
53  Brief C.A.L. de Bruxelles, 12 februari 1897, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055.05, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
54 Règlement C.A.L, 23. 

Afbeelding 2: Uitnodigingskaart 8 maart 1898 
Afbeelding 3: Uitnodigingskaart 12 december 1899 met 
toevoeging van controle-stempel rechtsboven 
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Naast deze twee organen waren de algemene vergaderingen, waarop alle werkende 

uitgenodigd werden, een belangrijk werkinstrument van de Cercle. Eenmaal per jaar, telkens 

op de eerste maandag van augustus, werden de vijftien nieuwe leden van de 

ballotagecommissie gestemd. Om de twee jaar werd een gedeeltelijke nieuwe bestuursraad 

samengesteld. In praktijk merk ik dat de leden van de bestuursraad vaak opnieuw herkozen 

werden en er een zeker continuïteit was van de bestuursleden tijdens de periode 1879-1920.  

DEMOCRATISCH?  

Beslissingen van de bestuursraad golden enkel wanneer minsten acht leden aanwezig waren 

en bij relatieve meerderheid van de stemmen. De stem van de voorzitter was echter wel 

doorslaggevend.55 De vaste en gereglementeerde structuur doet een conservatief karakter van 

de C.A.L. vermoeden. Dit in contrast met andere kunstenaarsverenigingen zoals bijvoorbeeld 

de Brusselse Les XX die in dezelfde tijdsperiode werkzaam waren. Les XX had voorzitter noch 

bestuurscommissie. Wel stelden zij een secretaris en een verkozen comité van 3 aan die de 

tentoonstellingen moesten organiseren en de correspondentie verzorgen.56 Hun enige regel, 

dat ze met 20 waren, werd verlaten in 1886. “Ce qui me plaît extraordinairement dans les XX, 

c’est leur absence de programme. Un programme est déjà une règle. La règle est méthodiste. 

La méthode et la doctrine sont sœurs (…)”57, dit schreef Félicien Rops naar Octave Maus, één 

van de bezielers van Les XX. De organisatie van de C.A.L. staat lijnrecht tegenover dit 

systeem van de Brusselse avant-gardisten. Het is mogelijk dat door de hiërarchie en macht 

van de bestuursraad en voorzitter in de C.A.L. progressieve elementen moeilijker tot 

uitvoering konden gebracht worden. Rond de eeuwwisseling was er een polemiek, uitvergroot 

door de media, rond een maatregel van het bestuur die als antidemocratisch beschouwd werd 

door de leden. Auguste Van Loo, die tijdens de polemiek als secretaris een grote rol in het 

bestuur speelde, schreef dat in een deel van de zaal de plaatsen voorbehouden werden om files 

te vermijden.58 ‘À titre d’essai’, voegde hij eraan toe. De ‘test’ werd echter niet verlengd na 

de heisa.  

                                                      
55 Règlement C.A.L., 21. 
56 Jane Block, “What’s in a Name: The origins of ‘Les XX’,” Bulletin van de Koninklijke musea voor Schone Kunsten van 
België, nr. 1-3 (1981-1984), 141.  
57 Madeleine Octave Maus, Trente années de lutte pour l’art, 1884-1914 (Bruxelles : Librairie L'Oiseau bleu, 
1926), 24. 
58 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 31. Men kan zich wel de vraag stellen in hoeverre 
de getuigenis van Auguste Van Loo objectief is aangezien hij ten tijde van de polemiek zelf als secretaris in het 
bestuur van de C.A.L. zetelde.  



20 
 

Een overzicht van de bestuursraad is toegevoegd als bijlage (bijlage IV). In hoofdstuk 1.4 

wordt dieper ingegaan op de leden van het bestuur, hun politieke signatuur en hun andere 

posities of taken in relatie tot de stad Gent.  

1.2.2. ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEITEN DOOR DE KUNSTAFDELINGEN 
 

Allerhande activiteiten van de Cercle werden georganiseerd door de verschillende afdelingen 

die onder het overkoepelend gezag vielen van de bestuursraad. Zes leden van het bestuur 

vertegenwoordigden de Kunstafdeelingen, waarvan vier voor de afdeling van de plastische 

kunsten en twee voor de muziekafdeling.59 De Cercles Artistiques et Littéraires over heel 

België onderscheidden zich van andere, gespecialiseerde kunstenaarsverenigingen door hun 

multidisciplinariteit. De Antwerpse Cercle, de Cercle Artistique, Littéraire et Scientifique  

d’Anvers, beschikte zelfs over zes afdelingen: een sectie beeldende kunsten, een afdeling 

muziek, een wetenschapsafdeling, een afdeling voor de Franse literatuur, een afdeling 

Nederlandse literatuur en ten slotte een afdeling voor militaire wetenschappen.60 Niettemin 

was het gebruikelijk voor andere kunstenaarsverenigingen om zich bezig te houden met 

diverse domeinen van de kunsten. L’Essor en Les XX, organiseerden muziekconcerten en 

insgelijks in dezelfde ruimte als de tentoonstellingszaal, ietwat de C.A.L. eveneens deed.61 De 

Wegwyzer der Stad Gent informeerde over de bezigheden van de C.A.L. van Gent: “Er 

worden voordrachten gegeven over wijsbegeerte, letterkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, 

botaniek enz., als ook leergangen van vreemde talen; men houdt er muziekfeesten, 

tentoonstellingen van kunstwerken en beoefenen er zich in de teekenkunde.”62 De activiteiten 

van de vereniging liepen door het hele jaar maar het winterseizoen, dit wil zeggen van de 

maand oktober tot maart, bevatte de meeste manifestaties.  

Elke kunstafdeling beschikte over een eigen reglement wat betreft organisatie en orde. De 

Section des Arts Plastiques had bovendien een eigen voorzitter en secretaris. Deze afdeling of 

de Afdeeling van Teekenkunsten hield zich in de eerste plaats bezig met de organisatie van 

tentoonstellingen: de jaarlijkse kersttentoonstellingen enerzijds, groepstentoonstellingen en 

retrospectieve solotentoonstellingen anderzijds. Daarnaast was het voor de kunstenaarsleden 

mogelijk om in de studiezaal te tekenen naar modellen en deel te nemen aan tekenlessen. Het 

                                                      
59 Règlement C.A.L., 13.  
60 Cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers sous le patronage de SM le roi : règlement général 
(Antwerpen : s.n., 1875), art. 4.  
61 Jane Block, Les XX and Belgian Avant-Gardism 1868-1894 (Ann Arbor: UMI Research Press, 1981), 13.  
62 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen (Gent: Vanderhaeghen, 1881), 324. 
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grote belang van deze sectie in Gent verschilde met het belang van de Section des Arts van de  

Brusselse C.A.L. In Brussel lag de nadruk meer op de literaire en muzikale evenementen en 

het sociale netwerk.63 De Beeldende Kunst afdeling zal uitvoerig besproken worden in deel II 

van de scriptie.   

  

                                                      
63 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 69. 
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1.2.2.1. Section Littéraire 
De Section Littéraire beschikte niet over een eigen 

reglement of bestuur maar werd door de 

bestuursraad in goede banen geleid. Deze sectie 

zette de activiteiten van de Société Littéraire verder 

na de fusie en bleef trots af te stammen van deze 

voorgangersvereniging. Zo blijkt uit de lezing die 

toenmalig voorzitter Joseph De Smet gaf in het 

jubileumjaar 1905 waarbij hij een groot deel van 

zijn terugblik op de C.A.L. wijdde aan de Société 

Littéraire. Hij stelde onder meer dat deze vereniging 

“la conférence”, zoals steevast georganiseerd door 

de cercles in België, had gevestigd bij haar stichting 

in 1835, ietwat ten onrechte gedacht werd van de 

Brusselse C.A.L. in 1847.64  De talrijke voordrachten, gegeven door uiteenlopende 

conferenciers, behandelden de meest uiteenlopende onderwerpen.  Interessant is dat heel vaak 

buitenlandse gastsprekers uitgenodigd werden.65 Ondanks de mislukte poging tot een federatie 

van de Cercles Artistiques et Littéraires in 1879 om de kosten van de conférenciers te delen, 

slaagde de Cercle er toch in prestigieuze sprekers aan te trekken.66 Zoals vermeld in de 

inleiding blijkt dat de sprekers in praktijk regelmatig uitgewisseld werden tussen de Belgische 

Cercles Artistiques et Littéraires.67 Het zou kunnen dat deze uitwisselingen gebeurden op 

basis van meer informele afspraken tussen de Cercles, aangezien een officieel 

samenwerkingsverband op niets uitdraaide. La Flandre Libérale rapporteert in verband met 

de lezing van ene Monsieur Astruc dat deze na een bezoek aan de Cercle van Gent in maart 

1882 dezelfde lezing in Brussel gaat voordragen.68 De briefwisseling van de C.A.L. toont aan 

dat de conferenciers zich in sommige gevallen zelf aanboden en de diverse kunstkringen 

contacteerden met een voorstelling van zichzelf en zijn of haar onderwerpen. Ene dokter 

Louis Janvier schreef zo vanuit Parijs naar een bestuurslid met de vraag om in de winter van 

1888-1889 te mogen spreken in Gent.69 Voorheen had hij al naar eigen zeggen successen 

geboekt in Brussel en Antwerpen met voordrachten over de republiek van Haïti. Een artikel in 

                                                      
64 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 48.  
65 Frank Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914” (lic. diss. 
Universiteit Gent, 1987), 136. 
66 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 10. 
67 Camille Lemonnier, La vie belge, 262. 
68 La Flandre Libérale, 6 maart 1882.   
69 Brief Louis Janvier, Parijs, 11 oktober 1888, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 050.07, Gent: Universiteitsarchief. 

Afbeelding 4: Aankondiging lezingen 1903 
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het weekblad ‘Pourquoi Pas?’ bevestigt deze praktijk:  « Quand un homme de lettres de 

Montparnasse ou de Montmartre prévoit que l'année sera dure à tirer, il se dit: ‘Si j'allais 

faire un petit tour de conférences en Belgique?’  Et il écrit à Lambiliotte, à Jenissen, à Van 

Nieuwenhuys, à De Bergée, à Virrès, à Joseph de Smet. »70 Joseph de Smet, de voorzitter van 

de C.A.L. na 1896 wordt in het artikel bezongen omwille van zijn talent voor de moeilijke 

taak van het organiseren van succesvolle lezingen en congressen. « C'est tout un métier qui 

demande beaucoup d'activité, de tact et de connaissance de milieux. (...) il faut aussi 

connaître du moins quelque peu les milieux où se recrutent les conférenciers, car il y a des 

impairs désastreux. Certains grands hommes et surtout certains grands poètes, sont des 

conférenciers lamentables, qu'il vaut beaucoup mieux pour le gloire ne montrer que le moins 

possible. »71 

Door de aanwezigheid van sprekers met grote namen genoten de lezingen van de C.A.L. een 

grote bekendheid. De behandelde onderwerpen presenteren een mooi inzicht in de toenmalige 

tijdsgeest en dagelijks leven. De allereerste voordracht op 8 januari 1880, gegeven door Henri 

de la Pommeraye, lokte veel controverse uit bij de leden.72 Het onderwerp was “Zola et du 

Naturalisme”. De week nadien werd een nieuwe lezing ingericht om de gemoederen te 

bedaren: “L’exploitation et la corruption sous le couvert de l’art. L’idée de l’art et de la 

mission de l’artiste. À propos de Zola et son école” door Victor Walton.73 Ook in 1905 

ontstond er discussie na de (relatief progressieve) voordracht “Mariage Libre” van Victor 

Margueritte, wat de tijdsgeest weerspiegelt.74 De C.A.L. durfde risico’s te nemen maar het 

bleef een société d’agrément, wat blijkt uit de tegenconferentie om haar leden tevreden te 

houden. Het zou onmogelijk zijn hier alle sprekers en subjecten op te sommen maar een 

overzicht van veelvoorkomende en populaire onderwerpen van voordrachten kan wel 

geschetst worden.75  Niettemin somde Auguste Van Loo als bijlage alle conferenciers 

alfabetisch op, waar de vermelding van de titels en data van de lezingen in de Cercle te Gent 

geraadpleegd kunnen worden (bijlage V). Eerst en vooral waren de lezingen over de 

canonieke literatuur en kunst zeer geliefd. Een reeks van acht lezingen rondom Voltaire 

tussen 1883-1885 door de populaire conferencier Ernest Discailles, professor aan de 

                                                      
70 Les Trois Moustiquaires, “Joseph de Smet”, Pourquoi Pas? 16, nr. 637 (1926) : 1152.  
71 Ibid., 1153.  
72 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 51.  
73 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 9. 
74 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989., 43. 
75 Het zou wel interessant zijn dit overzicht verder samen te stellen na 1905 met alle sprekers uitgenodigd door de C.A.L. met 
vermelding van onderwerp. Omdat deze thesis zich focust op de Kunstafdeling, beperkte ik mij enkel tot een samenvattend 
overzicht hiervan.  
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Universiteit Gent, behoorden hiertoe.76 Niet enkel de klassiekers, maar ook de contemporaine 

literatuur kreeg de nodige aandacht. De schrijver Georges Rodenbach was een graag geziene 

gast die vaak terugkeerde om onder meer te spreken over poëzie in België.77 Een ander 

wederkerend thema, de Franse actualiteit, zegt iets over het opkijken van de Gentse 

gecultiveerde bourgeoisie naar Frankrijk en meer bepaald Parijs. Het groot aantal 

uitgenodigde Franse sprekers bewijst dit ook. Voordrachten over de Belgische actualiteit 

behandelden onder meer het kolonialisme en Congo. Twee luitenants kwamen in 1885 en 

1886 hun ervaringen in Congo delen met het publiek.78 Ook andere sociale problemen en 

actuele politiek kwamen aan bod. De verzuiling van de 19e-eeuwse maatschappij was een 

actueel fenomeen, wat weerspiegeld werd in de lezingen: “Le Christianisme libéral n’est pas 

minimum de Religion” en “l’Art et le Socialisme”. Over de socialistische toespraak van de 

heer Bosnard schreef La Flandre Libérale: “On eût dit un socialiste terrassant quelque 

monstre bourgeois dans un meeting”.79 Een typisch 19e-eeuws fenomeen was het geven van 

lezingen over culturen en conflicten in exotische landen. Zo spraken ook de expedities van de 

“Belgica” naar het ongeëxploreerde Zuidpoolgebied tot de verbeelding van de leden van de 

C.A.L..80 Het doel van de vereniging verwoordde niet enkel het verspreiden van kunst en 

letteren maar ook een derde element: wetenschappen. De C.A.L. kwam hieraan tegemoet en 

organiseerde verscheidene lezingen die de wetenschappelijke en technologische 

ontwikkelingen aan het publiek verstaanbaar maakten. Wetenschappelijke interesse was 

kenmerkend voor de Cercles in België. Zo werd de Antwerpse kring “Cercle Artistique, 

Littéraire et Scientifique” genoemd in 1852. Ten slotte ontstond vanaf 1881 een spannende 

vernieuwing in de Cercle met de introductie van projecties zoals te lezen in de aankondiging 

van de lezing “L’Australie et la vie Australienne”  van Mevrouw Tasma op 25 januari 1881 

met speciale vermelding van de projections à la lumière oxy-hydratique.81 Ook F. Van 

Rysselberghe gebruikte projecties ter illustratie voor een lezing over de meteorologie op 10 

december van hetzelfde jaar.82 Op 5 november 1882 vond een lezing met ‘lumière oxy-

hydratique’ plaats, gegeven door Félix Hément met de titel “Utilité des projections dans 

l’enseignement et dans les conférences”.83  Zogenaamde Soirées de projections met 

                                                      
76 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 14. 
77 In Auguste Van Loo ‘s lijst op pagina 54 wordt Georges Rodenbach vermeldt met verschillende lezingen. Echter, Proot-
Cocquyt (p. 23) maakt vermelding van ‘Albert Rodenbach’, die meermaals kwam spreken. Echter, deze stierf in 1880 wat 
niet kan overeenkomen met zijn meerdere lezingen. 
78 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 26. 
79 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 54. 
80 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 28. 
81 La Flandre Libérale, 22 januari 1881.  
82 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 28. 
83 La Flandre Libérale, 4 november 1882.  
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diapositieven werden meermaals georganiseerd voor de leden van de Cercle, onder andere 

door de Association belge de Photographie.84 Deze fotoclub werkte vaker samen met de 

C.A.L. in het organiseren van lezingen. Op 29 januari 1903 was de zaal was echter te klein 

voor het aanwezige publiek en organiseerden ze een tweede avond enkel voor de leden van de 

C.A.L.85  

Vaak werden verrassend progressieve en bekende sprekers uitgenodigd. Zo boeide de schilder 

Fernand Khnopff, medeoprichter van Les XX, het publiek mateloos volgens Proot-Cocquyt.86 

Emile Verhaeren sprak in november 1901 over “La poésie française d’aujourd’hui” .87 De 

Franse dichters Stéphane Mallarmé (op 13 januari 1890) en Paul Verlaine brachten ook een 

bezoek aan de C.A.L. van Gent maar eerstgenoemde bleek één van de meest saaie sprekers te 

zijn en de laatstgenoemde choqueerde de leden van de Cercle door zijn grofheid.88 Verlaine 

kwam op 7 maart 1893 over de “Poètes Belges et Français” spreken. In 1926 schrijft een 

journalist nog over de lezingen van Verlaine in de Genste C.A.L.: « On n'a pas oublié 

certaines conférences de Verlaine que, pour son malheur et le leur, les admiratieurs du 

merveilleux auteur de Sagesse avaient fait venir en Belgique. »89 De Franse schrijver hield 

lezingentournees doorheen België en deed onder andere begin jaren negentig ook de 

Antwerpse Cercle aan. Ook daar was een spreker als Verlaine of de Franse schrijver Sâr 

Joséphin Peladan te modern voor het weinige publiek dat kwam opdagen.90  Toen de 

Antwerpse Cercle rond die periode een “verloren maatschappij” geworden was, probeerden 

enkele jonge advocaten nieuw leven de kring in te blazen door zulke moderne lezers te laten 

spreken.91  “Dat groepje, in’t geniep, verzon menige grap om de seniele abonnés te 

beduivelen, om verbijstering en troubeling te verwekken in hun vreedzaam schuiloord”.92 In 

februari 1912 kwam Franz Hellens, de Belgisch-Franstalig schrijver en dichter van het 

magische realisme en tevens criticus voor l’Art Moderne, spreken over ‘la période 

                                                      
84 Bijvoorbeeld op 3 februari 1903 met Charlie (sic) Morel de Boucle St. Denis die de werken presenteerde. (Tableau des 
Fêtes, conférences et Concerts donnés pendant la saison 1902-1903, 1902-1903, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049.04, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.) 
85 Simon Lateur, “De adel in het Gentse mondaine verenigingsleven aan het begin van de twintigste eeuw” (lic. diss., 
Universiteit van Gent, 2012), 127.  
86 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 23. Fernand Khnopff is echter niet terug te vinden in de lijst 
van Auguste Van Loo voor een specifieke datum en titel van de lezing. Proot-Cocquyt gaf geen referentie naar haar bron voor 
deze lezing.  
87 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 59.  
88 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989,  23. 
89 Les Trois Moustiquaires, “Joseph de Smet,” 1153.  
90 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 347.  
91 Edmond van Offel, Antwerpen 1900 (Antwerpen : De Sikkel, 1950), 82. 
92 Van Offel, Antwerpen 1900, 84-85. In: [Van Kalmthoout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland 
tussen 1880 en 1914,  347.]  
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contemporaine’.93 Daarnaast kwamen talrijke academici en historici spreken, waaronder Jean 

Aicard, Funck-Brentano en Henri Pirenne. Romantici zoals Francis de Croisset en Maurice 

Barrès hielden een lezing in de zaal van de C.A.L. Niettegenstaande de meeste sprekers 

mannelijk waren, valt toch een relatief grote aanwezigheid van vrouwelijke sprekers op. In het 

seizoen van 1908-1909 bracht de Union des femmes gantoises twee voordrachten in de Cercle 

Artistique: “Le travail des femmes en Belgiques” en “L’utilité pratique du féminisme”. Helaas 

werden geen besprekingen van deze voordrachten gevonden in het tijdschrift La Flandre 

Libérale dat voorheen beschreef dat de Cercle de mogelijkheid zag om zijn actieterrein uit te 

breiden door vrouwen mee te laten participeren aan het sociale leven.94 Leden van het bestuur 

zelf, zoals Jozef Desmet en Paul Bergmans, gaven ook meermaals lezingen voor hun leden. 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden uit een hele waaier van conférenciers aan de C.A.L. 

van Gent. Gedurende de eerste vijfentwintig jaar van de Cercle organiseerde de sectie meer 

dan honderdvijfentwintig lezingen.95  

Als besluit kan gesteld worden dat de onderwerpen over de hele periode 1879-1920 getuigden 

van uiteenlopende en diverse interesses en bedoeld waren voor een gecultiveerd publiek dat 

zich interesseerde in zowel sociale en politieke problemen als geschiedenis, literatuur en 

kunst. Al deze activiteiten konden bijgewoond worden op vertoon van een uitnodiging, die 

verstuurd werd naar de leden en speciale niet-leden, bepaald door de bestuursraad. Men 

onderscheidde twee soorten: Carte Personelle en Carte de Famille. Deze laatstgenoemde 

omvatte echtgenotes en kinderen maar sloot wel zonen ouder dan eenentwintig jaar en 

vrouwen die geen deel uitmaakte van de familie van de kaarthouder uit.96 Onderstaande 

afbeelding toont aan dat de Cercle streng toekeek op de naleving van deze regel (afb. 5).  

 

                                                      
93 La Flandre Libérale, 19 februari 1912.  
94 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 52. 
95 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 23. 
96 Men kan zich hierbij de vraag stellen of dit een conservatieve reflex betekende aangezien bijvoorbeeld geen ongehuwde 
vriendinnen meegenomen konden worden. 

Afbeelding 5: 
Aankondiging op 
posterformaat in 
verband met 
reglementering 
van de Carte 
d’Invitation, n.d. 
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De C.A.L. organiseerde tevens taallessen voor zijn leden. Een aankondiging voor Engelse en 

Duitse lessen laat bovendien kennen dat de lessen gratis aangeboden werden aan leerkrachten 

van de Gentse gemeenschapsscholen.97  

De bibliotheek van de C.A.L. was een belangrijk middel bij 

het verspreiden van de kunst, letteren en wetenschap. 

Daarnaast droegen de bibliotheek en leeszaal bij tot het 

sociale netwerk en gezelligheidsaspect van de vereniging: 

leden kwamen samen in de leeszaal en wisselden allerhande 

kennis uit. De bibliotheek was elke avond open van acht uur 

tot tien uur in de winter en tijdens de zomer van negen uur 

tot tien uur.98 De boekbewaarder hield nauwgezet bij wie 

welk boek in lening had. De kunstboeken waren niet 

uitleenbaar maar ter consultatie in de leeszaal. Overige 

boeken konden uitgeleend worden gedurende twaalf dagen 

en met een beperking van drie boeken per uitleenbeurt. De 

boekbewaarder had de taak te waken over de strikte 

reglementering van de bibliotheekwerking. De omvang van 

de bibliotheek was groot. In 1891 stelde de bibliothecaris Paul Bergmans een gedrukte 

catalogus van de werken in de bibliotheek op (afb. 6). Hij onderscheidde twee grote secties, 

‘Wetenschappen en Kunst’ en ‘Belles-lettres’, beide opgedeeld in acht hoofdstukken. Per 

hoofdstuk werden alle werken opgesomd en werd informatie gegeven in verband met titel, 

auteur, plaats en datum van druk. Op dat moment telde de bibliotheek 1844 werken die in 

totaal 4500 volumes omvatten.99 De leden konden gebruik maken van deze catalogus en, aan 

de hand van het catalogusnummer, het werk opzoeken in de bibliotheek. De eerste sectie met 

werken over kunst en wetenschappen omvatte 806 werken waaronder 57 werken over 

theologie, 71 werken omtrent recht, economie en politiek, 46 filosofische werken, 44 werken 

die de wetenschappen belichtten, een groot deel van 152 werken over de Schone Kunsten, 340 

geschiedkundige boeken, 78 boeken over geografie en reizen en als laatste een onderdeel van 

                                                      
97 Cours de Langues, 1882-1883, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 06, Gent: Universiteitsbibliotheek. Verdere 
informatie over de praktijk van taallessen is niet gevonden. La Flandre Libérale rapporteert wel steeds de aanvang in de herst 
en de stop van de klassen rond april, wanneer de zomerperiode begon.  
98 Règlement C.A.L., 31. 
99 Paul Bergmans, Catalogue de la bibliothèque, 1891, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 01, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Afbeelding 6: Catalogus bibliotheek , 1891 
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18 diverse boeken.100 De tweede sectie, Belles-lettres, telde 1038 werken in totaal. Het 

grootste deel, meer bepaald 516 werken, behandelden de Franstalige literatuur. Opvallend was 

dat de bibliotheek toen ongeveer evenveel Nederlandstalige werken omvatte als Engelstalige. 

Daarnaast was er nog Duitse literatuur, een beperkt aanbod van Russische werken, historische 

en antieke literatuur. Regelmatig werd in de bibliotheek geïnvesteerd, zoals te zien is in de 

jaarlijkse budgetoverzichten. In 1896 en ook in 1900 voegde de nieuwe bibliothecaris, Louis 

Varlez, een supplement aan de catalogus toe. Met de eeuwwisseling was de bibliotheek 

inmiddels rijk aan 2135 werken, waarvan 1764 in het Frans, 293 in het Nederlands, 169 in het 

Engels, 74 Duitse, 43 Italiaanse en 4 in het Latijn.101  

In de stille leeszaal konden tijdschriften en kranten geraadpleegd worden die niet mochten 

verplaatst worden buiten deze zaal. Volgende tijdschriften en kranten konden ingekeken 

worden: La Gazette, La Chronique, Le Bien Public, Le Journal de Gand, La Flandre 

Libérale, L’Indépendance, Le Temps, Het Volksbelang, Het Annoncenblad, Chronique des Art 

et de la Curiosité, Petite Revue illustrée de l’Art et de l’Archéologie en Flandre, Magasin 

Pittoresque, L’Illustration, Revue des Deux Mondes, Tour du Monde, Revue de Belgique, 

Gazette des Beaux-Arts, La Nature, Moderne Kunst, Fliegende Blätter, The Illustrated 

London News, Revue Bleue, La Jeune Belgique, La Plume, Jugend, The Studio, Art et 

Décoration, Der Stil, l’Art Moderne, Onze Kunst…102 Het omvangrijke aanbod kranten en 

tijdschriften wekte een internationale indruk. Zowel de bibliotheek als de leeszaal vormde een 

sterk punt van de Cercle en de leden maakten hier gretig gebruik van.  

1.2.2.2. Section de Musique 
De Section de Musique bestond sinds de stichting van de Cercle. Er is echter weinig geweten 

over deze afdeling vóór de stichting van de aansluitende Section Instrumentale in 1891. De 

afdeling werd wel reeds (beperkt) vermeld in het reglement van 1879.103  De sectie 

organiseerde muzikale avonden en concerten. Het rapport Van Loo vermeldt een aantal 

concerten in de beginjaren van de Cercle. Er zijn ook verschillende uitnodigingen van 

muzikale concerten bijgehouden in de archieven, doch de aandacht bleef beperkt. 

Deselniettemin was Gent met de opera, Société Royale de Chant Les Mélomanes, A Capella 

Gantois en het Conservatorium geroemd in de muzikale wereld. Het is mogelijk dat net door 

                                                      
100 Paul Bergmans, Catalogue de la bibltiothèque, 1891, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 01, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
101 Louis Varlez, 2e Supplément catalogue de la bibliothèque, 1900, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 01, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
102 Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 11. 
103 In het reglement van 1879 werd als enige geschreven over de Muziekafdeling: “Art. 72. De Muziekafdeeling biedt hare 
medehulp aan den Bestuurraad tot het inrichten van muziekfeesten” (Reglement C.A.L., 29).  
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Afbeelding 7: Muziekavond in C.A.L., schilderij Felix 
Metdepenninghen, 1893 

deze overvloed aan muzikale mogelijkheden de inwoners van Gent minder geïnteresseerd 

waren in de muzikale evenementen van de C.A.L.104 Toch waardeerde in 1881 een journalist 

van La Flandre Libérale de muziekafdeling van de Cercle met de volgende uitspraak: « Le but 

du cercle, en organisant des séances musicales, n’est pas de chercher à amuser le public. De 

sociétés de ce genre, il n’en manque pas en notre ville, Dieu merci ! Le cercle n’a en vue que 

la musique envisagée comme l’art’ »105. Vanaf 1891 kwamen twee musicologen, Paul 

Bergmans en César Snoeck, in het bestuur van de C.A.L. waardoor meer aandacht gevestigd 

werd op de muziekafdeling. De Section Instrumentale stelde een voorzitter en directeur aan. 

Bij de stichting waren dit respectievelijk César Snoeck en de heer Beyer, vioolleraar aan het 

conservatorium in Gent. De sectie organiseerde succesvolle muzikale avonden met 

kamermuziek (afb.7). De ensembles speelden zowel klassieke als hedendaagse oeuvres van 

onder andere de populaire Tsjech Antonin Dvorak.106 De pers uitte zich ook enthousiast over 

muzikale virtuozen als Bruno Steindal, uitgenodigd door de sectie. Op 6 maart 1892 creëerde 

men een nieuwe muzikale afdeling: de 

Section Vocale. Edouard Nevejans 

vervulde de functie van de eerste 

directeur van deze sectie.107 Mevrouw 

Dutry-Bruneel speelde een belangrijke 

rol in dit gezelschap. In 1900 werd de 

Section Instrumentale opgedoekt en 

een aantal jaren later was de Section 

Vocale hetzelfde lot toegeschreven.108 

De precieze reden hiervan is mij helaas 

nog onbekend. Het organiseren van 

muzikale avonden werd echter wel doorgezet na het verdwijnen van deze twee afdelingen.  

1.2.2.3. Gastronomische avonden en de Schelvisclub  
“Toute société qui se respecte convie se membres à des réunions gastronomiques”, aldus 

Auguste Van Loo.109 De vereniging creëerde in de loop van zijn bestaan een traditie van 

gastronomische avonden en banketten ter ere van belangrijke leden of gebeurtenissen. Het 

                                                      
104 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 33. Het zou interessant zijn deze stelling verder te 
onderzoeken, tot nu toe werden de muzikale secties van de C.A.L. van Gent enkel oppervlakkig onderzocht.  
105 La Flandre Libérale, 1 januari 1881.  
106 Het Volksbelang, 28 december 1895. 
107 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 21. 
108 Proot-Cocquyt,  Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 38. 
109 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 9. 
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waren grootse evenementen die ofwel plaatsvonden in de grote zaal van de Sint-Jansvest of in 

Hôtel de la Poste op de Kouter. In de jaaroverzichten van de budgets wordt bij bepaalde 

seizoenen ‘fêtes extraordinaires’ bij de uitgaven opgenomen.110 De uitgenodigden werden 

zorgvuldig uitgekozen door het bestuur en waren niet noodzakelijk leden van de kring. Op een 

banket ter gelegenheid van de aanstelling tot directeur van de Academie van Louis Tydgadt, 

lid en voormalig voorzitter van de kunstafdeling, op 17 december 1892, werden 

handtekeningen verzameld van de aanwezigen. Zowel leden van de sectie Beeldende Kunst en 

diens ‘vrienden’ waren hierop aanwezig (bijlage VI).111 Personen die belangrijke (culturele) 

posities in de stad bekleedden, behoorden vaak tot de uitgenodigden. De zorgvuldige 

voorbereidingen bleken uit de – uitzonderlijk tweetalige - uitnodigingsbrieven voor een 

banket op 26 augustus 1883 naar aanleiding van de opening van het salon. Aan deze 

uitnodigingen was een strook voorzien ter bevestiging van aanwezigheid. De schepen van 

Financiën kreeg van Louis Maeterlinck een persoonlijke handgeschreven uitnodiging: 

“Connaissant votre sympathie pour les artistes (…), nous espérons, Monsieur le echévin que 

vous voudrez bien honorer de votre présence cette petite fête artistique”112. Een aantal dagen 

voor dit banket werd meegedeeld dat de koning het salon ging inhuldigen waardoor het 

openingsbanket niet doorging.113  Over de gastronomische avonden en feesten werd 

meermaals verslag gedaan in kranten. Samen met een consequente briefwisseling naar 

hoogstaande personen kan dit beschouwd worden als een soort 19e-eeuws pr-beleid. Een 

oproep aan alle leden doet kennen dat het bestuur zo nu en dan hulp gebruiken kon met de 

praktische zaken van zo’n feesten.114 Leden die beschikbaar en bereid waren, konden het 

bestuur bijstaan in de voorbereidende vergadering van een festiviteit.  

Speciale samenkomsten leden van de C.A.L. zijn die van de Schelvisclub. Vanaf 1883 

groepeerde een mini-gezelschap zich en kwam elke woensdag en zondag samen om hun 

dromen op vlak van literatuur en kunst te bespreken en om zich te amuseren.115 De heren die 

hiertoe hoorden tijdens het allereerste souper op 23 december 1883 waren: Jerôme Van 

Waesberghe, Albert Dervaux, Maurice en Armand Heins, A. Dangotte, Charles d’Hoy, 

                                                      
110 Budgets, 1893-1894, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek. In het seizoen 1893-1894 
was het voorziene budget voor de ‘fêtes extraordinaires’ 150 frank, maar de reële kosten hadden dit overschreden met 215 
frank.  
111 Banquet du 17 decembre 1892 C.A.L., 1892, S.A.G., ASK, 291, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
112  Briefwisseling Louis Maeterlinck naar Schepen van Financiën, 19 augustus 1883, BHSL.HS.3276, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
113 Omzendbrief C.A.L., 22 augustus 1883,  BHSL. HS. 3276, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
114 Brief Joseph de Smet en Auguste Van Loo naar de leden, 10 oktober 1901, VLBL. HFI. C. 051.06, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

115 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 44. 
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Gustave Vanaise, Auguste Dael, Rodolphe Wytsman, H. Van Goethem, V. De Coninck, V. 

Rinskopf, Joseph De Smet, Florimond Van Loo, Louis Maeterlinck, La Violette, Fernand 

Scribe en Hallet.116 Zowel soupers, concerten als intellectuele lezingen organiseerde deze 

intieme kring van uitverkoren en trouwe leden (afb.8). Op 30 maart 1906 kwam bijvoorbeeld 

Paul van den Haute voor de R.S.C. spreken over de overbevolking in diens lezing “La 

surpopulation” .117 Een aankondiging van 1897 van de zogenaamde ‘re-reschelvisclub’ wijst 

erop dat de activiteiten van de club al meermaals stil gelegen hadden.118 De vaste aanwezigen 

doorheen de jaren waren Paul Bergmans, Rodolphe De Saegher, Armand Heins, Jozef De 

Smet, Elie Dutry, Léon De Smet, Paul Lebrun, Fernand Scribe en Fritz Van Loo. Het was 

officieel een niet-gesloten club: men moest enkel een bewijs leveren van een oprechte 

nieuwsgierigheid in de literatuur en kunst. Dit is echter een vage en mogelijk subjectieve 

toelatingseis waardoor veel namen van de Schelvisclub eveneens terugkeren in de lijst van de 

bestuursleden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Uitnodiging gastronomische avond van de (Re-)Schelvisclub in 1905.  

Als laatste activiteit kunnen de tombola’s reeds vermeld worden. Tombola’s waren een 

middel van de vereniging om extra inkomsten te verdienen en werden vaak gecombineerd met 

concerten. Deze tombola’s betekenden veel voor de beeldende kunstenaars van de Section des 

Arts Plastiques die hun werken schonken aan de vereniging en publiciteit in ruil kregen. In de 

vorm van benefietconcerten, zamelde de Cercle geld in voor culturele projecten.119 

 

                                                      
116 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 15. 
117 Travaux du Cercle intime le R. S. C., 1905-1906, Vliegende Bladen, VLBL. C. 049 .04, Gent : Universiteitsbibliotheek.  
118 Re-re Schelvisclub, 1897, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055. 15, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
119 In deel II wordt verder ingegaan op de tombola als activiteit van de Section des Arts.  
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1.3. RELATIE TOT DE STAD GENT 
 

1.3.1. (FINANCIËLE) STEUN  VAN HET GENTSE GEMEENTEBESTUUR 
 

Bij een eventuele ontbinding van de Gentse C.A.L. zou de inboedel en collectie van de 

vereniging eigendom worden van de stad. Dit werd al aangehaald bij het hoofdstuk over de 

stichting en opzet. Het wijst evenwel op het officiële karakter van de Cercle in relatie tot de 

stad. Het gemeentebestuur stond sinds de stichting van de C.A.L. op goede voet met de 

vereniging. Auguste Van Loo getuigde van een officiële deelname aan de manifestatie voor 

de burgemeester Charles de Kerchove de Denterghem waarbij symbolisch de eerste steen van 

een nieuwe havenkade aanlegd werd.120 Bovendien werd dezelfde burgemeester bij de 

stichting van de kring in 1879 uitgeroepen tot erevoorzitter. Andere bestuursleden die een rol 

speelden in het gemeentebestuur gedurende de eerste decennia van de Cercle waren: Felix 

Cambier, Adolphe Dubois, Auguste Wagener en Hippolyte Rolin, die samen met graaf De 

Kerchove de Denterghem erevoorzitter was.  

Net zoals de Brusselse C.A.L. streefde de Gentse Cercle naar continuïteit en volledigheid op 

vlak van de kunstensector.121  Naast kunstenaars en intellectuelen wou men 

hoogwaardigheidsbekleders uit de culturele en politieke wereld naar zich toetrekken. Daarom 

past de verwevenheid van de Cercle met het stadsbestuur in het beleid van de vereniging. De 

uitnodigingen voor banketten en feesten naar de schepenen en burgemeester waren hiervoor 

een duidelijk bewijs.  

Financiële situatie  

De goede banden tussen de C.A.L. en het gemeentebestuur vertaalde zich onder andere in de 

subsidiëring van de vereniging. Net na de oprichting beschikte de vereniging jaarlijks over 

1500 Frank subsidiegeld van de stad. Dit waren de samengetelde subsidiebedragen voor het 

Kunstgenootschap en de Société Littéraire: respectievelijk 500 Frank en 1000 Frank.122 Om 

alsnog onbekende reden werd in 1897 één jaar lang de subsidiëring drooggelegd. Moest het 

stadsbestuur besparen en snoeide het daardoor in de culturele subsidies of had het veeleer te 

maken met de werking van de vereniging? Het is wel zo dat rond deze periode een (lichte) 

daling van het ledenaantal op te merken is. In seizoen 1896-1897 aanvaardde de vereniging 41 

                                                      
120 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 13. 
121 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 70.  
122 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme”,  30. 
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nieuwe leden maar daar tegenover stond dat 84 leden hun lidmaatschap opgaven.123 In een 

brief om de subsidiestroom te herstellen, legt voorzitter Joseph De Smet de klemtoon het 

publieke belang van de C.A.L. Bovendien benadrukte hij het publieke belang van de 

vereniging voor alle Gentenaren: de taallessen waren gratis voor Gentse leerkrachten en de 

tentoonstellingen waren – op uitzondering van een aantal dagen – toegankelijk voor publiek 

zonder lidmaatschap. De Zoo van Gent daarentegen, haalt de brief aan, behield wel zijn 

subsidies terwijl dezen enkel hun collectie sommige dagen openstelde voor leerlingen van 

scholen. Een ander argument is de zware terugbetalingslast van de nieuwgebouwde zaal van 

de Cercle. Met eigen middelen construeerde men de enige geschikte zaal van de stad waar 

exposities konden plaatsvinden. “Dans l’état actuel de nos moeurs, l’homme civilisé a besoin 

d’art comme il a besoin de pain.”124 Het dramatische en emotionele relaas over het nut en het 

belang van de vereniging doet vermoeden dat de subsidiestopzetting om inhoudelijke redenen 

in het nadeel was van de Cercle. Het protest kreeg gehoor en in 1898 werd de overheidssteun 

hersteld met een kleiner bedrag van 1000 frank per jaar. Naast de subsidies waren bijkomende 

bronnen van inkomsten zoals het jaarlijks lidgeld en het entreegeld van de activiteiten. 

Eveneens de tombola’s en de verhuur van het lokaal zorgden voor eigen inkomsten. De 

grootste uitgaven gingen naar de huur van het lokaal, de verwarming en de aankoop van 

werken en tijdschriften voor bibliotheek en leeszaal. 

Een exhaustief overzicht van de financiën is moeilijk te schetsen. Voorgaande publicaties 

baseerden zich op het verslag van Auguste Van Loo, die niet steeds consequent is in het geven 

van cijfermateriaal (zeker wanneer het materiaal in het nadeel was van de Cercle). Het 

gevonden archiefmateriaal met de begrotingen zijn interessant maar helaas werden niet alle 

jaargangen teruggevonden. Een overzicht van inkomsten en uitgaven voor de periode 1879-

1920 valt daardoor (nog) niet te reconstrueren. Wel kunnen grote lijnen en dieptepunten 

geschetst worden aan de hand van brieven, artikels en het verslag. De fusie van het 

Kunstgenootschap en de Société Littéraire had als doel financieel beterschap maar toch waren 

de papieren niet steeds rooskleurig voor de nieuwe vereniging. Het eerste jaar eindigde met 

een negatieve balans van 580.53 Fr. tussen uitgaven (9822.53 Fr.) en inkomsten (9242.00 Fr.). 

Het tweede jaar werd  alweer afgesloten met een nadelig saldo van 1875,27 Fr.125 De 

                                                      
123 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 30. Tekenend voor het waardevolle maar subjectieve verslag 
van Auguste Van Loo is dat hij vanaf dit seizoen de ledenaantallen niet in absolute getallen weergaf maar op een statistische 
wijze. Hij maakte voor de periode 1896-1901 een tabel met het aantal nieuwe leden en het aantal ontslagnemende leden. 
Enkel wanneer het ledenaantal in stijgende lijn ging, vermeldde hij het totale ledenaantal. 
124 Brief Joseph De Smet en Paul Bergmans aan burgemeester, schepenen en stadsbestuur, 20 januari 1897, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 051. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
125 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 11. 
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inkomsten stegen wel naar 10074 Fr. maar de uitgaven lagen hoger met 11949 Fr. Van Loo 

vermeldt nadien geen precieze budgets meer. In het jaar 1881-1882 werd vaag vermeld dat de 

C.A.L. de helft van het tekort van vorige jaren te betalen had. De volgende jaren eindigden 

steevast met een negatief saldo, met in 1883-1884 wel een opvallend laag deficit van 81, 28 

Fr.. De financiële moeilijkheden waren in 1888 zodanig dat de lening, aangegaan in 1879 

voor de verbouwing aan de Sint-Jansvest 12, dat jaar niet terugbetaald werd aan de 

investeerders.126 De jaren daarop was de vereniging terug in staat tot het betalen van de 

emprunts.127 In het seizoen 1895-1896 verhoogde men de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen 

(bijlage VIII). Dat de verhoging wijst op grote geldtekorten of dat er sprake is van een toeslag 

naar voorbeeld van de andere Belgische Cercles Artistiques et Littéraires, is niet zeker 

volgens De Clercq.128 In de aankondiging van de maatregel vergelijkt Joseph De Smet de 

bedragen met de andere Cercles in België: daar bedroeg het jaarlijks minstens 60 francs wat 

meer als het dubbele overschreed van de Gentse vereniging. In Brussel zou het bedrag zelfs 

recentelijk opgekrikt zijn tot 100 francs per jaar. De verhoging werd in dezelfde brief naar de 

leden tweeledig verklaard:  

« 1. Par une importante diminution de ressources, dont les causes ont été expliquées,  et qui 

s'est produite malgré la vogue certaine et croissante du Cercle. 

2. Par une augmentation continue des causes de dépense, résultant des services toujours plus 

étendus et variés auxquels il fait face. » 129 

Het lijkt me plausibel dat de reden van de toeslag voornamelijk was uit financiële noodzaak 

om de vele activiteiten te kunnen blijven organiseren en daarenboven de verruiming van het 

lokaal neer te kunnen tellen. In de nieuwsbrief van De Smet beweert hij dat deze maatregel 

unaniem herkend werd wat echter fout blijkt te zijn wanneer men de briefwisseling van 

Auguste Wagener doorneemt. Wagener, die officieel nog voorzitter was tijdens de 

vergaderingen hieromtrent in februari 1896, ging niet akkoord met deze ordening (cf. infra). 

De financiële situatie van de jaren net voor de eeuwwisseling werd niet toegelicht (of 

verzwegen?) door Auguste Van Loo. Hij gaf wel een aantal vage aanwijzingen dat er sprake 

was van een inzinking. De masterscriptie van Van Leuven stelt dat de vereniging in 1897 

volledig verzwakt was en sluit het onderzoek af met deze inzinking.130 Toch kwam de C.A.L. 

                                                      
126 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 17. 
127 Budgets, 1889-1890, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
128 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme”, 35. 
129 Brief Joseph De Smet en Paul Bergmans naar leden C.A.L., 1 juli 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
130 Hilde van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,"  67. 
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er weer bovenop. Kort erna werden verbouwingswerken begonnen en in 1898 herstelde het 

stadsbestuur de subsidiestroom. Na 1905, wanneer het verslag Van Loo niet meer als bron 

gebruikt kan worden, werd het moeilijker de financiële zaken te reconstrueren. Aan de hand 

van een krantenartikel uit 1909 blijkt dat de vereniging eveneens te kampen had met een lege 

kas en daarom een tombola organiseerde.131 Besluitend kan worden gesteld dat de vereniging 

zeer frequent te maken had met financiële onzekerheden maar er toch steeds in slaagde te 

blijven bestaan. Fluctuat nec mergitur.   

1.3.2. INMENGING IN DE URBANISATIEWERKEN 
 

“Notre collège a pris connaissance de votre requête tendant à obtenir la communication des plans, 

dessins de restauration et de redressement qui concernent les travaux projetés au centre de la ville. 

Nous avons décidé de vous communiquer ces documents à mesure qu’ils seront distribués aux 

membres du Conseil communal.”132  

Deze boodschap kwam van het stadsbestuur en toont de belangstelling van de C.A.L. voor de 

urbanisatieprojecten van de stad aan. De vereniging was 

begaan met de stedelijke bouwprojecten van de stad en 

had bovendien veel interesse in het historisch en 

archeologische erfgoed dat de stad rijk was. De eerste 

voorzitter, Auguste Wagener, was historicus aan de 

Universiteit Gent. Ferdinand Vanderhaeghen, was naast 

lid van de Cercle ook lid van de Stedelijke Commissie 

voor Monumenten en Stadsgezichten. Het is niet 

verwonderlijk dat zij gebruik maakten van hun posities 

om hun eigen vakgebied en kennis van het 

archeologische patrimonium door te voeren in het 

beleid van de Cercle. Vanaf 1897 vulde Henri Pirenne 

het bestuur aan. Als bekend historicus en hoogleraar 

was hij een impuls in de ijver voor de bewaring van het 

historisch patrimonium. Onder invloed van onder meer 

deze twee bestuursleden, wou de vereniging ruïnes 

                                                      
131 “Au Cercle artistique de Gand”, Le Bien Public, 28 oktober 1909.  
132 Brief stadsbestuur (secretaris De Bruycker) naar de C.A.L., Vliegende Bladen, VLBL. HFI.  C. 051. 02, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afbeelding 9: Klad van brief van Armand Heins 
in 1894 met schetsen in verband met restauratie 
van het Gravensteen.  
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redden van de sloop, heropbouwen en restaureren.133 Dit is te kaderen in de 19e-eeuwse 

romantische melancholie naar het verleden. Daarnaast zette men in Gent onder het 

burgemeesterschap van Emile Braun het ene grote verbouwingswerk of uitbreidingsproject na 

het andere op touw, naar het voorbeeld van Parijs. Dat de Cercle niet steeds slaagde in de 

opzet om monumenten en erfgoed te redden, toont het volgende voorbeeld aan. Wanneer het 

pakhuis met sloop bedreigd werd, zocht de C.A.L. naar oplossingen maar helaas kon het 

gebouw niet van vernieling gered worden.134 Andere, meer succesvolle voorbeelden tonen  

dat de vereniging en de Section des Arts een zeker gewicht als raadgever voor kwesties 

omtrent het Gentse patrimonium en urbanisatie had. Het stadsbeeld waar de stad Gent 

vandaag trots op is, is deels te danken aan de C.A.L. en haar eerste verantwoordelijken.135 

1.3.2.1. De redders van het Gravensteen 
Het meest bekende project waar de C.A.L. zijn stempel op drukte was de restauratie van het 

Gravensteen middenin het oude centrum van Gent. In de jaren tachtig van de negentiende 

eeuw vormde de Middeleeuwse burcht een industrieel complex die de industriële ontplooiing 

van de stad kenmerkt. In 1885 werd het kasteel te koop gezet. Wanneer de C.A.L. vernam dat 

de eventuele kopers niet veel anders konden dan het naar beneden halen van de laatste 

historische resten, protesteerde zij en poogden zij de problematiek duidelijk te maken aan het 

stadsbestuur.136 Een lange brief, uitgaande van de Section des Arts, expliceert en motiveert de 

historische waarde van het Gravensteen. Een aansporing tot actie van het bestuur verwoordde 

men als volgt: “Le Cercle artistique et littéraire (section des artistes)  croit de son devoir, 

devant cette menace, de s’adresser à vous, Messieurs, pour vous supplier de faire tout ce qui 

est en votre pouvoir pour empêcher que ce grave et irréparable acte de vandalisme puisse se 

commettre.”137 Het stadsbestuur reageerde en kocht de historische burcht op en restaureerde 

het onder leiding van architect De Waele. De Cercle bleef met wakend oog toekijken op de 

restauraties en was niet bang haar mening te geven wanneer de werken niet liepen volgens het 

standpunt van de kring. Een brief van 30 oktober 1894, gevonden bij de rapporten van de 

hand van Armand Heins, geeft de mening van de vereniging over de reeds bezige restauraties 

over een muur van de burcht (afb. 9).138  

                                                      
133 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 22. 
134 Aankondiging séance, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.5, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
135 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989,  15. 
136 Hilda Proot-Cocquyt, “Sauver le Château des Comtes”, in Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989, 195.  
137 Hilda Proot-Corcquyt, “Sauver le Château des Comtes,” 195. 
138 Armand Heins, Klad van brief ivm. Gravensteen, 30 oktober 1894, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055.12, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
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Auguste Van Loo vermeldde met enige trots dat wanneer Gent zich in 1905 kon verheerlijken 

met het bezit van het historische monument, dit dankzij de alerte handelingen was van Jozef 

De Smet, Ferdinand Scribe en Armand Heins.139 

1.3.2.2. Nood aan een Museum van Schone Kunsten 
Een project van heel andere orde waar de inmenging van de Cercle in het cultuurbeleid van de 

stad opduikt is het project van het Museum van Schone Kunsten. De vereniging bemerkte de 

noodzaak aan een nieuw museum en communiceerde dit met het stadsbestuur. Burgemeester 

Emile Braun kondigde de plannen voor het nieuwe museum aan op een banket van de C.A.L. 

ter ere van de nieuwe voorzitter Joseph De Smet in 1896.140 Op 30 juni 1897 kreeg de C.A.L. 

post van het stadsbestuur met nogmaals de bevestiging het project snel op te starten maar dat 

nog geen akkoord bereikt was over de ligging van het museum.141 Wat de precieze impact van 

de C.A.L. bij de oprichting van het museum was, is niet met zekerheid te stellen. Stellig is dat 

de vereniging inkijk had in de plannen van de stadsarchitect en schriftelijk opmerkingen en 

advies gaf over de constructie van het museum. In 1898 verzonden Jean Delvin en Armand 

Heins een dankbrief naar het stadsbestuur in naam van alle artiesten van de Section des Arts 

betreffend de prestigieuze plannen om in het stadspark het museum te bouwen.142  

Deze twee grote projecten spreken tot de verbeelding en behoren tot vandaag tot het artistiek 

en archeologisch patrimonium van de stad Gent. De vereniging bood tevens steun in de vorm 

van kennis en expertise over andere kleinere artistieke projecten. Zo schreef de Section des 

Arts een rapport over het risicovolle restauratiewerk van de triptiek Van der Meeren en het 

werk van Pourbus in 1900. De culminatie van de grote urbanisatiewerken ondernomen door 

Emile Braun was de Wereldtentoonstelling van 1913 waarvoor de Section des Arts een 

studiecommissie aanstelde om onderzoek te verrichten omtrent de publieke monumenten.143  
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1.4. EEN LIBERAAL BESTUUR 
 

Het bestuur van de C.A.L. bestond uit een voorzitter, twee erevoorzitters (tot 1889), een 

vicevoorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris (ingevoerd in 1882), een schatbewaarder, 

een bibliothecaris en tot slot een bestuurscommissie bestaande uit acht bestuursleden. Vanaf 

1883 bestond deze commissie uit negen bestuursleden en later zelfs uit elf personen. Een 

overzicht van het bestuur werd samengesteld voor de periode 1879-1920 op basis van de 

Wegwyzers der Stad Gent en de informatie vergaard door Freya de Clercq (bijlage V). In dit 

deel worden de voornaamste leidinggevende figuren besproken en tevens de kunstenaars die 

deel uitmaakten van het bestuur. Omdat het aantal bestuursleden gedurende de lange 

bestudeerde periode oploopt tot wel vijftig personen, was het onmogelijk om ieders 

persoonlijke biografie samen te stellen. Bovendien zijn verscheidene leden doorheen de 

geschiedenis in de vergetelheid geraakt. Eerst en vooral wordt er nagegaan of de algemene 

veronderstelling van de C.A.L. als een liberaal gekleurde vereniging gegrond is aan de hand 

van de politieke overtuigingen van de bestuursleden. Met oog op één van de 

onderzoeksvragen in verband met een eventuele ambiguïteit tussen de behoudsgezindheid van 

het bestuur en de tentoonstellingsrealiteit, wordt bekeken of deze bestuursleden effectief als 

‘conservatief’ bestempeld kunnen worden. Als laatste worden deze leidinggevende personen 

in een ruimere artistieke en Gentse context geplaatst. Zaten zij nog in andere besturen van 

(Gentse) verenigingen en wat was hun inbreng op de officiële triënnale salons? Hierbij moet 

vermeld worden dat er zich voornamelijk gefocust werd op de bestuursleden uit de 

beginperiode van de vereniging aangezien na de eeuwwisseling zeer weinig opmerkelijke 

wijzigingen voorvielen in de samenstelling van de bestuurscommissie.  

1.4.1. EEN ONUITGESPROKEN LIBERALE STREKKING EN DE POLITIEKE CONTEXT 
 

« De temps immémoriaux - tout est immémorial à Gand, depuis le Château des Comtes 

jusqu'aux choristes du théâtre - il existe dans la ville trois cercles, trois grands cercles: le 

Cercle noble (il porte un autre nom mais personne ne le connaît) où les aristocrates gantois et 

quelques roturiers de si ancienne roture que cela équivaut à la noblesse, jouent au bridge 

dans un délicieux hôtel du XVIIIe siècle; un Cercle catholique et un Cercle libéral dit Cercle 

artistique et littéraire.» 144 

                                                      
144 Les Trois Moustiquaires, “Joseph de Smet,” 1153. 



39 
 

Dat men de C.A.L. een liberaal politieke strekking toeschreef is gegrond ondanks het feit dat 

de vereniging zichzelf nooit expliciet uitte als liberaal. Er bestaan voldoende aanwijzingen om 

te stellen dat de liberale partij de vereniging het meest genegen was. Zo behoorden het gros 

van de bestuursleden praktisch allemaal tot de liberale, Franssprekende industriële Gentse 

burgerij.145 Zo was de eerste voorzitter Auguste Wagener liberaal gemeenteraadslid (1863-

1890), volksvertegenwoordiger (1882-1886) en eens schepen van Onderwijs (1863-1877). 

Van ideologie stond deze voorname Gentenaar bekend als een aanhanger van het liberaal 

protestantisme: antiklerikaal en behorende tot de radicale liberalen.146 De beide erevoorzitters 

waren eveneens belangrijke spelers in de liberale partijpolitiek. Ten eerste was er Charles de 

Kerchove de Denterghem, burgemeester van Gent bij de stichting van de kunstkring. Een 

tweede erevoorzitter was Hippolyte Rolin die de functie van minister vervulde gedurende het 

radicaal-liberaal ministerie Frère-Orban-Van Humbeek. Een ander lid van de 

bestuurscommissie, Felix Cambier, was voorzitter van de ‘liberale-progressieve’ kring en 

tevens volksvertegenwoordiger te Gent voor de Liberale Partij. De profielen van de 

bestuursleden en de niet-kunstenaarsleden van de C.A.L. liepen vermoedelijk parallel met de 

liberale achterban bestaande uit industriëlen, zakenlui, gegoede middenstanders, magistraten, 

ambtenaren, leden van de artistieke en wetenschappelijke intelligentsia en uitoefenaars van 

vrije beroepen.147 Dat de C.A.L. gesticht is net een jaar na het invoeren van het radicaal 

liberaal ministerie Frère-Orban-Van Humbeek was van betekenis voor de politieke kleur van 

de vereniging.148 Deze laatste homogeen liberale regering sloot een lange regeerperiode van 

de Liberale Partij af en een katholiek cabinet zou nadien opgestart worden. Eveneens in de 

stad Gent overheerste het liberale ‘kamp’ bij de fusie tot de C.A.L. eind jaren 1870. Bij de 

wetgevende verkiezingen van 11 juni 1878 behaalden de Gentse liberalen met een verjongde 

kandidatenlijst een succesvolle kiesoverwinning.149 Wanneer in 1881 Charles De Kerchove de 

Denterghem onstlag neemt als Gentse burgemeester, volgt Hippolyte Lippens hem op. Deze 

blijft burgemeester van Gent en was alsook in het ledenbestand van de C.A.L. 

ingeschreven.150 In de ideologische strijd tussen de Katholieke Partij en de Liberale Partij 

werden alle domeinen van het leven verweven met ideologie en politiek, waarvan de beruchte 

schoolstrijd een schoolvoorbeeld is.151 Kunst en politiek werd meer dan ooit vermengd met 
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elkaar. Bij een dispuut tussen de jongere en oudere garde van de C.A.L. in de jaren 1890 

zullen de jongeren dan ook ijveren voor meer scheiding tussen politiek en kunst.152 Een 

andere indicatie is dat van de 16 bestudeerde bestuursleden door Freya de Clercq, vier van 

hen tot een vrijmetselarijloge behoorden (de jurist Adolphe Dubois en de kunstenaars Armand 

Heins, Louis Maeterlinck en Louis Tytgadt). Zij merkte echter al op dat dit slechts indicatief 

is en verder dient onderzocht te worden.153 

Een andere aanwijzing dat de politieke kleur van de kring verried is de goede band met de 

krant La Flandre Libérale die bijna uitsluitend over de C.A.L. rapporteerde in haar 

cultuurcolumn. Recensies, aankondigingen en zelfs brieven naar de voorzitter van de Cercle 

werden gepubliceerd in de krant, die in bepaalde mate als spreekbuis diende. Meer als zeven 

bestuursleden hebben in hun leven geschreven of meegewerkt aan het dagblad, namelijk: 

Adolphe Dubois, Maurice Heins, Armand Heins, Henri Pirenne, Louis Maeterlinck, Paul 

Bergmans (onder pseudoniem Paul Montane), L. De Hondt...154 Bovendien bleken de redactie 

van La Flandre Libérale in Sint-Jansvest 16 en de C.A.L. buren te zijn gedurende enige 

tijd. 155 Wanneer in 1884 de liberalen een zware verkiezingsnederlaag kenden in geheel 

België, zou de krant haar antiklerikalisme en andere liberale progressieve standpunten 

afzwakken.156 Een te uitgesproken politieke houding bracht moeilijkheden met zich mee, wat 

een reden kan betekend hebben voor de C.A.L. om nooit openlijk voor haar politieke 

strekking uit te komen in haar agendapunten of reglement. Hilde Van Leuven linkte dit aan de 

uitgesproken katholieke Gentse vereniging Cercle des Beaux-Arts (1879-1886) en de liberale 

kring La Concorde, waarbij de eerstgenoemde opgedoekt werd in 1886 en de tweede 

eveneens moeilijkheden kreeg in 1884 door haar uitgesproken politieke houding.157    

Na de verkiezingsnederlaag in 1884 zou de Liberale Partij tot een conservatief bolwerk 

uitgroeien.158 De meerderheid van de bestuursleden behoorde tot de liberale doctrinairen, 

vanwaar de eerder negatieve connotatie van een conservatieve bestuur zich ontwikkelde. In 

Gent waren de liberalen hardnekkig tegen de nieuwere progressistische en socialistische eisen 

tot kiesrechtuitbreiding.159 Zeker in de beginperiode stond het bestuur voor een liberale elite 

en bij wisseling van macht in 1887 toen Joseph De Smet werd verkozen tot nieuwe secretaris, 
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waaide geen nieuwe progressieve wind binnen.160 Bij de dood van de voorzitter Auguste 

Wagener in 1896 werd dezelfde Joseph De Smet uitgekozen tot zijn opvolger. Uit een 

neergeschreven lezing gehouden op 24 april 1890 voor de cercle-leden getiteld “Propos de 

littérature et d’art” bleek zijn opinie over de contemporaine binnenlandse kunsttendensen 

uiterst conservatief. Hij stoorde zich aan de kunstenaars die elke academische vorming en 

traditie verwerpen.  

« Alors que fait-on? On rejette d’un seul coup tout ce que les autres ont fait avant soi; - c’est 

la tradition cela, la honteuse tradition, le poncif de les autres – et l’on se met à chercher 

patiemment, la chose inédite, le poncif de l’avenir, la chose non encore découverte que l’on 

imposera à l’admiration de la postérité. C’est assurément là une des causes, -je ne dis pas la 

cause unique,- une des causes auxquelles nous devons les décadents, les instrumentalistes, les 

symbolistes, les luministes, les tachistes, les brodistes que sais-je!»161  

Dit is slechts één passage van een lang betoog dat zijn afkeer voor het modernisme van zijn 

tijd uitte. Een opsomming van een aantal beeldende kunstenaars waarover hij het had : “Un 

Claude Monet, Seurat, Charles de Groux, un Ensor (…) nous montrent quelques exemples 

remarquables de cette tendance.” Volgens Freya De Clerq bewijst zijn aanstelling als 

voorzitter in 1896 dat zulke traditionele opvattingen heersend waren in de C.A.L.162 De vraag 

die hierbij gesteld moet worden en die verder in dit onderzoek uitgediept wordt, is in welke 

mate de voorzitter van de C.A.L. invloed had op de tentoonstellingen van de Section des Arts 

Plastiques en de andere activiteiten van de kunstafdelingen. Van Leuven ging nog een stap 

verder en schreef dat tot 1892 de doctrinaire liberalen in de meerderheid waren en de kring 

een bolwerk van vriendjespolitiek en corruptie voorstelde.163 Of er effectief sprake was van 

corruptie, lijkt me overdreven. Uiteraard zou de hiërarchische structuur van het bestuur en 

tevens de ballotagecommissies consequenties met zich meedragen inzake de toelating of net 

weigering van bepaalde personen in de vereniging, vaak uitsluitend uitgaande van hun 

achtergrond. Kunstenaarsleden konden eveneens geweigerd worden in de kring en waren 

verplicht iemand te kennen die al in de vereniging zat alvorens toegelaten te worden. 

Bepaalde kunstwerken konden niet toegelaten door de invoering van jury’s. In tegenstelling 

                                                      
160 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 20.  
161 Joseph De Smet, “Propos de littérature et d’art, conférence donnée par J. De Smet au Cercle Artistique et Littéraire de 
Gand, le 24 avril 1890” (Gent : Gesels, 1890), 17.  
162 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 22.  
163 Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 41. Deze uitspraak argumenteert zij echter niet, noch 
refereert ze naar een bepaalde bron om dit te staven.  
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Afbeelding 10: Voorblad tijdschrift 
‘Pourquoi Pas?’ met Joseph De Smet, 15 
oktober 1926.  

tot een vereniging zoals de Brusselse Les XX die over voorzitter noch bestuurscommissie 

beschikte en waar de selectie van werken via toeval gebeurde.164  

De liberalen in Gent op het einde van de 19e eeuw zouden gelinkt worden aan verschillende 

kunstkringen waarbij de C.A.L. de belangrijkste was en waaruit kleinere verenigingen 

ontstonden, zoals bijvoorbeeld de Union des Artistes Gantois (1887-1890).165   

1.4.2. TYPERING VAN DE BESTUURSLEDEN  
 

Gedurende de onderzochte periode waren slechts twee voorzitters aan de macht: Auguste 

Wagener tot 1896 en de reeds aangehaalde Joseph De Smet. Over Auguste Wagener (1829-

1896) valt veel te zeggen. Hij behoorde tot een welgestelde burgerklasse en ontwikkelde zich 

tot een belangrijke Gentenaar met aanzien. Verschillende onderscheidingen werden hem 

toebedeeld: zo werd hij in 1866 ridder benoemd in de Leopoldsorde, in 1879 officier en in 

1894 commandeur. Naast een succesvolle universitaire carrière had hij een politieke loopbaan 

als overtuigd liberaal en zette hij zich in voor het onderwijs.166 Reeds als beginnende 

professor vertelde Wagener voor de toenmalige ‘Société 

Littéraire’ over zijn reizen naar Klein-Azië en Italië, en 

zijn liefde voor de Antieke kunst.167 Na de fusie met het 

Kunstgenootschap nam hij het leiderschap van de 

nieuwe vereniging, de C.A.L., op zich tot aan zijn dood. 

De C.A.L. was verre van de enige culturele sociëteit 

waarvoor professor Wagener zich inzette. Zijn grote 

interesse in de archeologie zou hem tot raadgevend lid 

van de Academie voor Archeologie van België maken. 

Daarnaast functioneerde hij ook als corresponderend lid 

van de Russische Keizerlijke Academie voor 

Archeologie en corresponderend lid van de Académie 

Archéologique de Rome. De tweede voorzitter was 

Joseph De Smet wiens conservatieve opinie met 

betrekking tot de Belgische artistieke context al uit de doeken gedaan werd. Over het 

                                                      
164 Block, “What’s in a Name: The origins of ‘Les XX’,” 141.  
165 Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 65. Cotman schrijft 
echter  dat de liberalen beschikken over heel wat kunstkringen, wat naar mijn inzien sterk verwoord is. De C.A.L. was niet in 
de handen van de Liberale Partij en kwam er nooit openlijk voor uit een ‘liberale vereniging’ te zijn.  
166 Dambre, August Wagener (1829-1896) : een leven voor het onderwijs, 43.  
167 Dambre, August Wagener (1829-1896) : een leven voor het onderwijs, 29.  
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persoonlijke leven van De Smet is echter weinig geweten. Een nuttig document omtrent zijn 

leven bleek een artikel in het tijdschrift Pourquoi Pas? in 1926, gewijd aan de voorzitter van 

de C.A.L (afb.10). Uit dit document blijkt het elitair en vooral Fransgezinde karakter van de 

voorzitter.  

« Gand, ville flamande, est vraiment demeuré un foyer de culture française; seulement, s'il en est 

ainsi, c'est surtout à des hommes comme Joseph de Smet, le président du Cercle artistique et littéraire, 

qu'on le doit. Quand les flamingants considèrent ces Flamands de vieille race: un de Smedt de Naeyer, 

un Joseph de Smet, comme leurs plus redoutables adversaires ils n'ont pas tort. Ce sont eux qui 

maintiennent les positions de la langue française en Flandre.»168 

Daarnaast prezen de auteurs hem omwille van zijn belezenheid als homme de lettres die 

daarenboven leerde schilderen bij Auguste Dael. Het artikel doet kennen dat hij afstamde van 

een oude liberale en industriële bourgeoisie familie en rechten studeerde. Door de 

verkiezingsnederlaag van de Liberale Partij in 1884 was een functie als rechter onmogelijk 

waardoor hij de functie van griffier bleef uitoefenen. Joseph De Smet was verre van het enige 

bestuurslid afkomstig uit de industriële bourgeoisie. Florimond Van Loo, commissielid vanaf 

de oprichting in 1879, was een belangrijk Gents industrieel en grondeigenaar.169 Zo was ook 

Léon De Smet, een fabrikant te Rijsel van tegels, in het bestuur van de C.A.L.170 Dat de 

kunstenaar Albert Baertsoen grote invloed had in de C.A.L. en vanaf 1893 in de 

bestuurscommissie zat, kan gedeeltelijk te wijten geweest zijn aan zijn rijke industriële 

afkomst die deuren geopend kan hebben.  

Een ander vooraanstaand Gentenaar die gedurende meerdere jaren vicevoorzitter was, was 

Ferdinand Vanderhaeghen. De bibliothecaris Vanderhaeghen was net als Auguste Wagener 

verbonden aan de Universiteit van Gent en was betrokken bij verscheidene verenigingen in 

het artistieke of archeologische domein.171 Ook de professor muziekgeschiedenis aan de 

Universiteit van Gent, Paul Bergmans, was van 1891 tot 1893 bibliothecaris en van 1894 tot 

1900 de secretaris van de C.A.L.172  Een andere beroemde universitair in de 

bestuurscommissie (1897) en vicevoorzitter (1904-1920) was de historicus Henri Pirenne. De 

meesten waren dus naast hun functie in de C.A.L. eveneens gekende personaliteiten in de stad 

Gent. Wanneer zij zaken buiten de Cercle realiseerden, kon dit in de meeste gevallen een 
                                                      
168 Les Trois Moustiquaires, “Joseph de Smet,” 1152. 
169 Herman Balthazar, “Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Gentse hoge burgerij in het begin van de XXe eeuw en 
haar sociale oorsprong sinds de franse tijd (1914-1794)”(lic. diss., Universiteit Gent, 1960), 112-114.  
170 Afgeleid uit tabel van De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 19. 
171 Eugène De Seyn, Dictionnaire Biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique (Brussel: L’Avenir, 1935), 
1154. 
172 Université de Gand. Liber Memorialis. Notices biographiques (Deel I)(Gand : Vanderpoorten, 1913), 280-281. 
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reden tot feest geven in de vereniging. Bijvoorbeeld werd op 30 december 1881 een ‘superbe 

album’ geschonken aan Vanderhaeghen bij zijn promotie tot officier in de Leopoldsorde.173 

Ook Jean Delvin, behorende tot de bestuurscommissie lid van 1895 tot 1912 en voorzitter van 

de Section des Arts, werd ooit genomineerd in de Leopoldsorde.  

Belangrijk voor dit onderzoek is de vraag naar welke beeldende kunstenaars in het 

overkoepelende bestuur zetelden en welke functie zij uitoefenden. Hierbij werd gebaseerd op 

de stellingen geponeerd door Freya de Clercq die reeds tot degelijke inzichten kwam 

hieromtrent. De keuze van de schilders-beeldhouwers die opgenomen werden in het bestuur, 

kunnen een indicatie vormen voor de heersende kunstsmaak van de vereniging.174 De 

kunstenaars-bestuursleden waren in de meeste gevallen te linken aan de Gentse academische 

wereld.175 Polidoor Allaert, Constant De Bruycker, Louis Van Biesbroeck, Louis Tytgadt, 

Jean Delvin, Armand Heins, Louis Maeterlinck, allen waren zij verbonden als leerkrachten 

aan de Gentse Academie. Polidoor Allaert was een niet erg bekend en minder belangrijk 

kunstenaar die de auteur was van een theoretische werk van de schilderkunst en daarnaast 

tekenleraar aan de academie.176  Louis Van Biesbroeck (1839-1919) was een eerder 

conventioneel classicistische beeldhouwer met amper verandering van stijl in zijn carrière die 

betrokken was bij de decoratie van het Museum voor Schone Kunsten.177 Constant De 

Bruycker (1823-1896) was schilder van historische taferelen en erg besproken op dat moment. 

Van deze lijst zouden zowel Tytgadt, Delvin, Heins als Maeterlinck tot voorzitters van de 

Section des Arts benoemd worden. Biografische aspecten van de genoemde voorzitters van de 

Section des Arts zullen in deel II aan bod komen maar in de context van hun betrokkenheid in 

het overkoepelende bestuur van de C.A.L. dienen een aantal zaken hier reeds vermeld te 

worden. Louis Tytgadt’s (1841-1918) schilderkunst was niet vernieuwend maar als leerkracht 

en nadien directeur van de Academie, speelde hij een belangrijke rol in het artistieke Gentse 

leven.178 Louis Maeterlinck (1846-1926) had naast zijn carrière als kunstschilder eveneens de 

functie van museumconservator in het nieuwe Museum voor Schone Kunsten. Vermoedelijk 

werd hij niet in de eerste plaats om zijn kunstenaarschap of artistieke kwaliteiten verwelkomd 

in de bestuurscommissie der C.A.L. maar voornamelijk omwille van zijn andere prestaties in 

het Gentse artistieke leven. Dit gold ook voor Armand Heins (1856-1939). Behalve een eerder 

conservatief maar populair schilder van stadsgezichten schreef deze als journalist voor de 
                                                      
173 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 12.   
174 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 18. 
175 Frank Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 66. 
176 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 25.  
177 Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830 (Brussel : Arto, 1991), 359.  
178 Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 51.   
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krant La Flandre Libérale en was hij de auteur van kunsthistorische en archeologische 

geïllustreerde werken.179  Jean Delvin (1853-1922) is een buitenbeentje onder de meer 

traditionele academici in het bestuur van de C.A.L. want stond onder meer door zijn 

lidmaatschap bij de Brusselse Les XX bekend als een kunstenaar met progressief karakter.180 

Niettemin stond hij in Gent in het bijzonder bekend omwille van zijn leraarschap en 

directeurschap (1902) in de Academie. De goede relatie met het stadsbestuur, en meer bepaald 

zijn vriendschap met de liberale burgemeester Emile Braun, zou ook parten kunnen gespeeld 

hebben.181  

Het ging dus vooral om kunstenaars die eerder traditioneel werkten en verbonden waren aan 

de Academie die de meeste toegang tot het bestuur van de kring verkregen. Toch zijn een 

aantal uitzonderingen van kunstenaarsleden in de bestuurscommissie met een meer 

progressieve stijl. De impressionistische schilder Albert Baertsoen (1866-1922) zou zowel 

bestuurslid als voorzitter van de Section des Arts worden. Desalniettemin behoorde hij tot een 

belangrijke en invloedrijke industriële familie. Als tweede kan Gustave Den Duyts (1850-

1897) hierbij vermeld worden. Den Duyts was een voorloper van het impressionisme en 

grotendeels een autodidact.182 In tegenstelling tot wat veel biografieën aangeven, was hij geen 

student aan de academie. Omwille van zijn historische kennis werkte hij mee aan de 

uitbeelding van historische stoeten. Door deze nevenactiviteiten zou hij zijn invloed in de 

Gentse C.A.L. te danken hebben volgens Freya de Clercq.183 Een andere kunstenaar, los van 

de Academische wereld die in het bestuur zetelde van de Cercle vanaf 1905, was Rodolphe de 

Saegher (1871-1941). Hij stamde eveneens van een Gentse bourgeoisie familie. Na zijn 

rechtenstudies kwam hij in contact met de politiek en tijdens het interbellum was hij 

gedurende een aantal jaren parlementslid voor de Liberale Partij.184 Een laatste kunstenaar die 

verschilde van de traditionele kunstenaars in het bestuur was Fritz van Loo (1871-1957) 

(commissielid vanaf 1913 pas). Deze luministische kunstschilder was de enige echte 

progressieve kunstenaar in het bestuur volgens Frank Cotman.185 Ook bij deze opsomming 

                                                      
179 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme (deel II: Biografisch repertorium der Gentse 
kunstmiddens 1880-1900),” 138.   
180 Miguel Draguet, “Van Les XX tot La Libre Esthétique. Ontmoetingsplaatsen van het Impressionisme,” in Brussel. 
Kruispunt van culturen, red. Robert Hoozee. (Antwerpen : Mercatorfonds, 2000), 121.  
(In deel 2.2. wordt dieper ingegaan op de figuur van Jean Delvin. Alvast kan hier vermeld worden dat in Les XX  de meest 
conservatieve leden, waaronder Delvin al snel uit de kring gezet werden na aanvallen in L’Art Moderne.)  
181 Johan de Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970,  35.  
182 Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830 (Brussel: Arto, 1991), 120.  
183 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 24.  
184 Joost de Geest, “Rodolphe De Saegher”, laatst geraadpleegd op 26/07/14, 
http://www.francismaerefinearts.be/index.php/en/exhibitions/ooidonk-fine-arts-exh/33-rodolphe-de-saegher. 
185 Frank Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 135.   
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blijkt dat niet enkel hun artistieke betekenis van belang was tot het toetreden bestuur maar het 

gewicht dat zij op andere gebieden in de schaal konden leggen.  

Verder waren nog een aantal amateurschilders in het bestuur: Auguste Dael, Jules Boulvin en 

Fernand Scribe.186 Dael (1828-1894) was een amateurschilder van traditionele portret- en 

genrestukken maar werd vooral geapprecieerd als verzamelaar en beschermheer van Gentse 

kunstenaars (cfr. deel 2.2). Naast een succesvolle wetenschappelijke carrière als ingenieur 

was Jules Boulvin (1855-1920) een geapprecieerd amateur aquarellist en zou herhaaldelijk 

tentoonstellen in de zaal van het Sint-Jansvest. De Gentse spilfiguur van Ferdinand Scribe 

(1851-1913) kon niet ontbreken in het bestuur van de Cercle. In zijn overlijdensbericht werd 

hij als volgt herdacht: “Ofschoon zijn eigen werk niet van aard is om hem als artist een 

blijvenden roem te bezorgen, toch dient hij te worden herdacht als iemand wiens geest breed 

genoeg was om de opkomende talenten in onze kunst in de mate zijner krachten en daar waar 

hij er gelegenheid toe vond, te verdedigen.”187 Scribe was dan wel ingeschreven als membre-

artiste in de CA.L., toch was hij boven alles van belang als mecenas in de artistieke scene. Hij 

had, zoals de meerderheid van de genoemde kunstenaars in het bestuur, een voorzichtige 

smaak, gevormd door de academische traditie.188 In 1899 promoveert hij tot vicevoorzitter, 

gelijktijdig ongeveer met de oprichting van de Vrienden van het Museum op zijn initiatief en 

waaraan hij zijn kunstcollectie wegschenkt. Wanneer Scribe omwille van zijn verdiensten in 

1900 door de overheid tot ridder in de Leopoldsorde werd benoemd, werd hem bij deze 

gelegenheid in de Cercle een banket aangeboden.189  

Van alle genoemde kunstenaarsleden zouden echter slechts twee een hogere functie dan een 

functie in de bestuurscommissie uitoefenen, namelijk Scribe (vicevoorzitter) en Delvin 

(bibliothecaris). Besluitend kan gesteld worden dat de eerder traditionele kunstenaars die 

meestal ook andere functies in de artistieke scene van de stad vervulden, de meeste toegang 

kregen tot het bestuur van de C.A.L.190 Het is eveneens kenmerkend dat geen enkele 

kunstenaar uit het bestuur volgde in de afscheuring tot een jongere beweging Wij Willen in 

1887.  

1.4.3. INVLOED OP HET LOKALE KUNSTENBELEID 

                                                      
186 De Clerq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 24.  
187 Ary Delen, Onze Kunst, deel XXIV (december 1913): 215. 
188 Monique Tahon-Vanroose, De vrienden van Ferdinand Scribe: de Europese smaak van een Gents mecenas (Antwerpen : 
Pandora, 1998), 9.   
189 Ibid., 11.   
190 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 26.  
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Meermaals viel het op dat de bestuursleden naast de hun activiteit in de C.A.L. actief waren in 

tal van artistieke en culturele organisaties, verenigingen en andere projecten in Gent. Omdat 

het onmogelijk zou zijn de ontelbare verenigingen die Gent telde in die tijd na te gaan, werd 

er gekozen voor een drietal grote organisaties of culturele gebieden na te gaan waarin de 

bestuursleden ageerden. Met het oog op een eventuele impact op de ontwikkelingen en 

tentoonstellingsrealiteit van de Section des Arts, werd de invloed van de bestuursleden 

onderzocht in het domein van de historisch en archeologisch patrimonium van Gent, de  

organisatie van de belangrijke en officiële Triënnale Salons te Gent en de Vrienden van het 

Museum. 

Ten eerste was de grote belangstelling van (haast) alle bestuursleden voor het Gentse 

historisch en archeologisch patrimonium opvallend. Naar aanleiding van de inmenging van de 

Cercle in de urbanisatiewerken en het vrijwaren van het Gents patrimonium, werd dit reeds 

besproken in deel 1.3.2. Een groot deel van de bestuursleden engageerden zich in de 

Koninklijke Commissie voor bewaring van Monumenten, de Koninklijke Academie van 

Archeologie van België of de Kring van Archeologie en Oudheidkunde te Gent.191  

Ten tweede zijn verschillende van de bestuursleden terug te vinden in het bestuur van de 

invloedrijke en belangrijke Société pour l’Encouragement des Beaux-Arts de Gand (voortaan 

afgekort als S.E.B.A.). Deze vereniging stond in voor de organisatie van de nationale 

triënnale salons die om de 3 jaar plaatsvonden in Gent. Voor de contemporaine kunstenaars 

waren deze tentoonstellingsmogelijkheden van groot belang omwille van de publiciteit, 

verkoop en eventueel erkenning via medailles en prijzen die ze met zich meedroegen. De 

vereniging werd gedelegeerd door officiële instanties zoals de regering en het stadsbestuur en 

was daarnaast academische gezind.192 De Société was, net als de C.A.L.,  in sterk liberale 

handen wat het gevolg had dat veel van de liberale cercle-bestuursleden eveneens makkelijker 

toegang bekwamen in het bestuur of ledenbastand van de Société. De uiteindelijke beslissing 

van de S.E.B.A. lag bij de minister van Wetenschappen en Kunsten.193 Politiek had, nog meer 

                                                      
191 Auguste Wagener was betrokken bij de Koninklijke commissie bewaring van Monumenten,  Ferdinand Vanderhaeghen 
was voorzitter van de Commissie Monumentenzorg, Jean Delvin was lid van de  Cercle Historique et Archéologique de Gand 
en corresponderend lid voor de Commissie Monumentenzorg, Joseph de Smet was ondervoorzitter Kring Archeologie en 
Oudheidkunde Gent, Maurice Heins stond in voor publicaties voor het Archeologisch Patrimonium Gent, Henri Pirenne was 
lid van de Koninklijke Academie van Archeologie België en als historicus publiceerde hij meermaals rond dit interesseveld, 
Armand Heins was lid van de Commissie voor het Behoud van Oude Monumenten en illustreerde archeologische publicaties, 
etc. Deze opsomming is niet exhaustief maar schept alvast een beeld van de enorm interesse in het archeologische en 
historische patrimonium van Gent bij de bestuursleden.  
192 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 129.  
193 Johan de Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970, 43.  
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in de officiële S.E.B.A. als in de C.A.L., een enorme invloed op het kunstenbeleid. 

Overlappende bestuursleden van de twee verenigingen waren: Cercle-erevoorzitter Hippolyte 

Rolin die stichter en voorzitter van de S.E.B.A. was. Zijn tweede voorzitterschap in 

laatstgenoemde vereniging (1878-1883) viel samen met zijn periode als erevoorzitter van de 

C.A.L. Een tweede belangrijk figuur voor beide verenigingen was Ferdinand Vander Haeghen 

die eveneens één van de stichters was en secretaris (tot 1895) van de ‘Société pour l’ 

encouragement des Beaux-Arts de Gand’. In de loop van de jaren slaagde hij erin het 

oorspronkelijk nationale salon tot een internationale salon uit te bouwen.194 August Wagener, 

ondervoorzitter 1874-1895 van de Société, betekende een medewerker van het eerste uur en 

was ondervoorzitter van 1874 tot 1895.195 Vanaf 1883 zou ook Ferdinand Scribe een grotere 

rol spelen in de S.E.B.A. en in 1899, 1902, 1906 en 1909 was hij secretaris. Zowel de 

praktische organisatie van het salon als het aantrekken van deelnemers behoorde tot zijn 

takenpakket. Delvin en Baertsoen, vrienden van Scribe, hielpen bij het zoeken naar 

buitenlandse kunstenaars.196 Van de 27 commissieleden (tussen 1853-1899) van de S.E.B.A., 

onderzocht en opgenomen in een tabel door Freya de Clercq, zetelden 7 van hen in het bestuur 

van de C.A.L en daarnaast beschikten nog 7 andere bestuursleden van de S.E.B.A. over een 

lidmaatschap van de Cercle.197  

De besturende commissie van de S.E.B.A. in 1892, bestond uit:198  

Besturende Commissie S.E.B.A.  Bestuur C.A.L. tussen 

1879-1920 

Ledenlijst C.A.L.  

 

Gourverneur Raymond de Kerchove 

d’Exaerde 

 X 

Burgemeester Hippolyte Lippens   X 

C. De Limburg Stirum (voorzitter)   

A. Wagener (ondervoorzitter) X  X 

F. Vander Haeghen  (secretaris) X X 

C. Boddaert (toegevoegde secretaris)  X 

                                                      
194 Lander Deweer, “Defunctus adhuc loquitur. Ferdinand vander Haeghen (1830-1913): een biografie” (Lic. diss., 
Universiteit Gent, 2007), 57.  
195 Prosper Claeys, Les expositions d’art à Gand 1792-1892. Essai historique (Gent: Société royale pour l'encouragement des 
beaux-arts, 1892), 105.  
196 Tahon-Vanroose, De vrienden van Ferdinand Scribe: de europese smaak van een Gents mecenas, 25.  
197 Afgeleid uit tabel samengesteld door De Clercq, 143.  De zeven bestuursleden C.A.L. die eveneens in bestuur van 
S.E.B.A. zaten waren: Charles de Kerchove de Denterghem, Hippolyte Rolin, Auguste Wagener, Ferdinand Vanderhaeghen, 
Ferdinand Scribe, Jean Delvin en Jules Boulvin.  
198 Er werd gekozen voor het jaar 1892 omwille van het dichtste bij de benaderde datum van de ledenlijst in het 
Universiteitsarchief.  
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F. Scribe (schatbewaarder) X X 

A. Pauli  X 

L. De Hondt X X 

G. De Vylder  X 

J. Boulvin X X 

C. de Kerchove de Denterghem X X 

J. De Smet X X 

 

Onder de werkende kunstenaarsleden van de S.E.B.A. waren meerdere bestuursleden van de 

C.A.L. en nog meer overlappende reguliere artiste-membres of exposanten van de Cercle. In 

1880 waren de kunstenaars onder de werkende leden in de S.E.B.A.: Frans Anseele, Jean 

Capeinck, Jean Delvin, Constant De Bruycker, Xavier De Cock, De Kesel, Gustave Den 

Duyts, Louis Maeterlinck, Fernand Scribe, Albert Trulin, Louis Van Biesbroeck, Jules Van 

Biesbroeck, Vanden Bosch G, Van Aise Gustave.199 Van hen zouden 5 deel uitmaken van de 

leidinggevenden van de C.A.L. tussen 1879-1920 en zouden allen, op Albert Trulin en Frans 

Anseelde na, verbonden geweest zijn met de Section des Arts. Twaalf jaar later, in 1892, 

waren van de 17 kunstenaarsleden welgeteld 14 kunstenaars lid van de Section des Arts 

waaronder 9 kunstenaars-bestuursleden die in het voorgaande onderdeel besproken werden.200  

De salons waren gekend om hun traditiebevestigende en conventionele keuzes van de 

organiserende comités.201 Aangezien er een grote verwantschap bestaat tussen de besturen van 

de S.E.B.A. enerzijds en de C.A.L. anderzijds, zegt dit iets over de organisatoren van de 

kunstkring. Desalniettemin was de Cercle een kleinere en minder officiële vereniging die 

eerder kleinschalige tentoonstellingen op touw zette voor een beperkter publiek en waar meer 

ruimte was voor andere activiteiten dan enkel de organisatie van salons.  

Ten derde waren bestuursleden van de C.A.L. betrokken bij de “Société des Amis du Musée 

des Beaux-Arts”, oftewel de Vrienden van het Museum. Op initiatief van Fernand Scribe werd 

deze sociëteit opgericht in 1897 met als doel de collectie van het Museum van Gent te 

verrijken. De werking van de Vrienden was complementair aan het museumbeleid. De eerste 

voorzitter was Fernand Scribe, ondervoorzitter Georges Hulin, secretaris Joseph De Smet, 

                                                      
199 Tabel De Clerq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 153.  
200 Société royale pour l'encouragement des beaux-arts à Gand, Catalogue des Tableaux et Objets d’Art exposés au Casino.  
XXXVe Exposition. Salon de 1892 (Gent : Vander Haeghen, 1892), 2-3.  
201 Karel Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914)” (lic. diss., Universiteit Gent, 2003), 147.   
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adjunct secretaris Baron Pierre Verhaegen en penningmeester Joseph Casier.202  Op 

uitzondering van de laatste twee namen, zetten allen zich eveneens in voor de C.A.L. Dat 

Joseph Casier een uitzondering vormde, hoeft niet te verbazen aangezien deze als 

gemeenteraadslid politiek actief was bij de Conservatief Katholieke Kiesvereniging.203 Meer 

diverse politieke voorkeuren waren aanwezig in deze sociëteit. Een eerste aankoopcommissie 

bestond uit: schepen Jules De Vigne, Jean Delvin, Theophile Lybaert, Maurice Tytgadt, 

Armand Heins, Alex Willaert, Jules Van Biesbroeck. Deze opsomming klinkt bekend in de 

oren want allen waren lid van de Cercle. Andere Cerclepersonaliteiten sloten zich aan bij de 

Vrienden van het Museum: graaf Kerckhove de Denterhem, Henri Pirenne, Louis Tytgadt, 

Ferdinand Van der Haeghen.204 De Vrienden waren de motor achter de opbouw van een 

nieuw museumgebouw in het Citadelpark, waar de C.A.L. zich idem dito achter schaarde en 

zich actief mee inmengde (cfr. deel 1.3.2.2).  

Met zekerheid kan men stellen dat de organiserende en bestuurlijke comités van het 

kunstenbeleid te Gent bestonden uit een soort netwerk van dezelfde personen. Bij zowat alles 

wat de beeldende kunsten betrof, waren dezelfde personen officieel of officieus betrokken. De 

connecties van het Cercle-bestuur in de Gentse artistieke scène zullen, zoals ook zal blijken in 

deel 2, invloed hebben op de ontwikkelingen en activiteiten binnen de C.A.L.  

  

                                                      
202 Tahon-Vanroose, De vrienden van Ferdinand Scribe: de europese smaak van een Gentse mecenas, 27.  
203 Odis databank Intermediaire Structuren, s.v. “Joseph Casier,” laatst geraadpleegd op 2 augustus 2014, 
http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw_2?CHK=ps_4639.  
204 Paul Eeckhout, “Bestuursleden en Vrienden van het Museum van Gent,”  in De vrienden van het museum van Gent. 65 
jaar op de bres (Gent: s.n., 1963), 7. 
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1.5. LEDEN VAN HET ‘GENTSE LEGER VAN HET IDEAAL’   
 

1.5.1. “F LUCTUAT NEC MERGITUR”:  DE EVOLUTIE VAN HET LEDENAANTAL 
 

Aan de hand van rekeningen met de inkomsten van het lidgeld en het verslag van Auguste 

Van Loo, kan een overzicht geschetst worden van het ledenaantal vanaf de stichting tot 1905. 

Gegevens na 1905 in verband met ledenaantallen zijn onbestaande waardoor ik me moet 

beperken tot de periode 1879-1905 voor dit onderdeel.  

In het allereerste bestaansjaar van de C.A.L. telde de vereniging reeds 440 leden volgens Van 

Loo, voornamelijk bestaande uit leden van het Kunstgenootschap en de Société Littéraire die 

meegingen in de fusie. In het 1881-1882 bedroeg het aantal leden 530 effectieve, betalende 

leden. Ook de volgende jaren schommelde het ledenaantal rond dit getal. Vanaf het jaar 1885, 

de Cercle telde toen 509 leden, werd een vermoedelijke daling ingezet gedurende een aantal 

jaar. In deel 1.3.1. werd vastgesteld dat de Cercle rond 1888 eveneens financiële 

moeilijkheden kende. Een mogelijk reden voor de daling kan de afscheuringsvereniging ‘Wij 

Willen’ zijn, opgericht in het jaar 1887. Deze afscheuring wees op een bepaalde (artistieke) 

ontevredenheid bij de leden van de C.A.L. Een aantal leden zouden ontslagen geweest zijn op 

18 juli en elke steun werd hen geweigerd vanuit de C.A.L.205 De impact hiervan moet echter 

wel genuanceerd en gerelativeerd worden aangezien de meeste leden van ‘Wij Willen’ bleven 

exposeren in de C.A.L. en nooit helemaal loskwamen van de vereniging. Wel zijn al deze 

factoren samen (de vermoedelijke daling, de afscheuring van bepaalde kunstenaars en de 

financiële problemen) grondige indicaties dat de zaken niet goed verliepen in de C.A.L. Het 

overzichtsverslag van Auguste Van Loo maakte geen vermelding omtrent het ledenaantal 

gedurende deze periode (1886-1891). Plausibel is dat Van Loo de ledenaantallen tijdens deze 

jaren opzettelijk verzweeg om zijn vereniging in een beter daglicht te plaatsen.  

Vanaf 1892 duiken weer gegevens op die wijzen op een herneming van de groei van de 

Cercle. Dit jaar bedroeg de Cercle 552 betalende leden en 52 membres d’honneur en 

corresponderende leden, wat goed was voor een stijging van 58 leden.206 De volgende jaren 

zal het ledenaantal toenemen: het seizoen 1893-1894 telde 575 betalende en 54 niet-betalende 

leden.207 Op  31 juli 1895 waren er 586 effectieve leden en 55 membres d’honneur en 

                                                      
205 Van Leuven,  “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 55. 
206 Af te leiden uit rekeningen. Budget 1892-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 049. 03, Gent:Universiteitsarchief. 
207 Budget 1892-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 049. 03, Gent:Universiteitsarchief. 
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corresponderende leden. Een totaal van 641 leden, « ce qui est le total le plus considérable, 

croyons nous, qu'ait atteint le cercle »208. Het jaar daarop was men voorbij dit hoogtepunt met 

een totaal van 621 leden. Tussen 1896 en 1901 deed Van Loo opnieuw iets merkwaardig 

omtrent de vermelding van het ledenaantal. In plaats van het ledenaantal in absolute cijfers te 

vermelden, wat hij voorheen steeds deed, gaf hij enkel de aantallen van nieuwe leden en 

afvalligen per jaar.  

 Nouveaux Démissionaires   

1896-1897 41 84 - 43 

1897-1898 52 40 +12 

1898-1899 55 43 + 11 

1899-1900 50 65 -15 

1900-1901 23 53 - 30  

(Totaal) 221 285 -64 

Tabel 1: Ledenaantallenweergave in zwart 1896-1901 zoals Auguste Van Loo toont in zijn verslag. 209 

Van Loo besloot dat over deze hele periode een verlies bestond van 64 leden, wat maakt dat 

rond de eeuwwisseling de vereniging ongeveer een 557 leden in totaal zou geteld hebben. 

Over de verschillende jaren bekeken, is deze daling dus niet drastisch, maar het is wel 

tekenend voor Van Loo om deze kleine terugval van 1896-1897 op deze manier te omzeilen. 

Opnieuw bestonden andere indicaties dat er een daling zou zijn. Ten eerste werd het lidgeld 

verhoogd, wat in feite zowel een oorzaak als een gevolg van een vermindering van het 

ledenaantal kan betekenen.210 Daarnaast toonde een vergadering van de Section des Arts 

Plastiques onder leiding van Jean Delvin omtrent de kersttentoonstelling van dat jaar aan dat 

de kunstenaarsleden minder talrijk waren dan voorheen: «En séance du 6 décembre 1896, il a 

été reconnu qu’une exposition ‘dite de Noël’ ne pouvait avoir lieu, vu le nombre insuffisant 

d’adhérents ».211 Ook in 1898 werd de organisatie van de kersttentoonstelling in vraag 

gesteld. Niettemin werd in 1896 beslist dat het lokaal vergroot moest worden, aangezien de 

grootte van de feestzaal niet meer in proportie was met het aantal personen die deze zaal 

                                                      
208 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 24. 
209 Ibid., 30. Rood is bijgeplaatst door auteur dit onderzoek ter verduidelijking. 
210 Brief Joseph De Smet en Paul Bergmans naar leden C.A.L. in verband met de verhoging van het lidgeld, 1 juli 1896, 
Vliegende Bladen, HFI. C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek. 
211 Séance Section des Arts plastiques, 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 05, Gent : Universiteitsbibliotheek.  



53 
 

regelmatig frequenteerde. Dit laatste toont aan dat de afname van leden gedurende deze 

periode genuanceerd dient te worden.  

Voor het seizoen 1903-1904 vermeldde Van Loo het aantal weer in absoluut cijfer: 505 

betalende en 54 niet-betalende leden. Dit komt op 559 leden in totaal, wat wijst erop dat het 

aantal leden stabiel gebleven was in vergelijking met 1901. De woorden van Van Leuven, “In 

1897 geeft de C.A.L. de indruk een ineengekrompen en verstard, doctrinair kringetje te 

zijn”212, worden niet gestaafd aan de hand van het ledenaantal waar slechts sprake is van een 

lichte daling.   

Besluitend voor de periode 1879-1905 kan men alweer de gedachte “fluctuat nec mergitur” 

naar voren schuiven. Hoewel de Cercle dalingen kende in zijn ledenaantal, bleef ze al bij al 

over de grotere periode stabiel en zelfs licht stijgend in vergelijking met het aantal in 1879.  

1.5.2. PROFIEL   
 

Om te schetsen welk soort leden tot de C.A.L. behoorden, werden de handgeschreven en 

ongedateerde ledenlijsten die zich bevinden in het Gentse universiteitsarchief als basis 

gebruikt (bijlage IX).213 Hierbij doken echter veel vragen op. Zijn dit officiële ledenlijsten? 

Gaat het over het ledenbestand van één jaar of een langere periode? Uit welk jaar zijn ze 

afkomstig? Het zou interessant geweest zijn mocht een systematisch onderzoek mogelijk 

geweest zijn naar het ledenbestand, zoals Boudien de Vries dat deed voor de Nederlandse 

verenigingen Arti et Amicitiae en Pulchri Studio. 214 Helaas laten de maar gedeeltelijke  

beantwoorde vragen en onzekerheden in verband met de ledenlijsten dit niet toe.  

Of dit de enige, officiële ledenlijsten waren, valt enkel te gissen aangezien geen ander 

document met alle leden opgesomd teruggevonden werd. In vergelijking met de ledenlijsten 

van andere verenigingen, lijken die van Gent amateuristischer. De cercles van Brussel of 

Namen schreven hun leden in gedrukte boekjes, alfabetisch gerangschikt met vermelding van 

jaar en een aanduiding als membre-artiste. Hoogstwaarschijnlijk zouden de gevonden lijsten 

één jaar vormen, behalve deze met de kunstenaarsleden waar meerdere versies van bestaan. 

Aan de hand van de lijsten van de kunstenaars kunnen de documenten bij benadering 

gedateerd worden. Op één van hen werd in potlood op de achterkant aangeduid van maart 

                                                      
212 Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 68.  
213 Listes des membres, rond 1890, Vliegende Bladen,  VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
214 Boudien de Vries, “De kunstlievende leden van Arti et Amicitiae en Pulchri Studio, 1850-1914,” De Negentiende Eeuw. 
Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 14 (1990): 43-57.  
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1890 te stammen. Daaruit volgt dat de andere iets later te dateren vallen aangezien Adelaïde 

Lefebvre in de tweede als “Maeterlinck-Lefebvre” en wonende aan de eedverbondkaai stond 

ingeschreven.215 Een andere tijdsindicatie vormt de aanwezigheid van Frans Van Kuyck, die 

op de lijst ingeschreven stond als de voorzitter van de C.A.L. van Antwerpen en dit na 

controle in 1890 effectief bleek te zijn. Ene kunstenaar Hendrickx op de ledenlijst, stelde 

enkel tentoon in 1891 en 1892 in de Cercle. George Minne staat ingeschreven als membre-

artiste op de ongedateerde lijst en zou in 1893 in een tentoonstelling uitsluitend bedoeld voor 

kunstenaarsleden exposeren. Om deze redenen kan men de lijsten vermoedelijk allen situeren 

rond 1890-1893.  

Om lid te worden van de C.A.L. moest men eerst gepresenteerd worden voor de 

bestuurscommissie door een persoon die reeds tot de vereniging hoorde. De Commission de 

Ballotage stemde vervolgens de kandidaat in de vereniging met minstens 2/3 van de stemmen. 

Vóór de stemming werden de kandidaten gedurende 7 dagen uitgehangen in één van de zalen 

van het lokaal en werd een lijst van de nieuw gepresenteerde kandidaten doorgespeeld naar de 

Commissie van balloteering.216 Naast naam en adres van de kandidaat en de persoon die hem 

voorstelde, voegde men een kolom met de ‘Qualité’ van de kandidaat toe (bijlage X). Daaraan 

merkt men dat vooral ingenieurs, advocaten of notarissen, industriëlen, studenten, 

kunstschilders en officieren hun lidmaatschap aanvroegen.217  

Er waren verschillende soorten van 

lidmaatschap in de C.A.L. Eens een 

kandidaat  aanvaard was, werd hij een 

membre effectif en kreeg hij of zij de 

keuze om een abonnement de famille of 

een abonnement personelle te nemen. De 

abonnementen verschilden in prijs en in 

aantal personen het lid mee kon brengen 

naar de activiteiten of het lokaal.218 Op de 

ledenlijsten werden de afkortingen ‘F’ en 

                                                      
215 Adelaïde Lefebvre en Louis Maeterlinck trouwden in april 1890. In de ledenlijst van maart 1890  staat ze nog apart 
vermeld, maar doorstreept en in een extra kolom haar nieuwe nam en adres bijgevoegd.  
216 Règlement C.A.L. de Gand (1879), 9.  
217 Séances de la Commission de Ballotage, n.d., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C.051.09, Gent : Universiteitsbibliotheek.  
218 In 1896 kostte een familieabonnement 28 francs en een persoonlijk abonnement 20 francs. Voor een kunstenaar lid 
bedroeg het familieabonnement 20 francs en een persoonlijk abonnement 16francs. Een student hoefde slechts 10 francs te 
betalen op dat moment.  

Afbeelding 11: Diplôme de membre d’honneur van de Société 
Littéraire,  vóór 1879.  
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‘P’ gebruikt om dit te duiden. Een ander soort lidmaatschap was een membre d’honneur, 

afgekort in de ledenlijsten met ‘H’. Erelid werd men wanneer iemand uitstekende diensten 

aan de kring bewezen had.219 Zij werden door de bestuurscommissie als zodanig benoemd. 

Briefwisselend lid of membre correspondante was een benoeming voor leden die de 

vereniging verlieten bij verhuis of voor personen die veraf woonden maar wel belangstelling 

hadden. De kunstenaarsleden werden in de lijsten aangeduid met de ‘A’ van Artiste. ‘A.C.’ 

stond voor Artiste Correspondante.220 In deel 2 van deze masterscriptie wordt dieper ingegaan 

op het profiel van deze membres-artistes. Als laatste vindt men de afkorting ‘I’ terug op de 

lijsten, ietwat vreemd want in geen enkel reglement staat een ander soort lidmaatschap naast 

de voorgaande vermeld. Een mogelijke en plausibele ontcijfering is ‘membre invité’. 

Bovendien waren alle leden met deze afkorting vooraanstaande personen van in - maar vooral 

buiten - Gent. De voorzitters en bestuursleden van de andere Cercles Artistiques et Littéraires 

werden hieronder gerekend.221 Evenzo voorzitters van andere Belgische verenigingen en een 

aantal andere verenigingen in hun geheel zoals La Société Guillaume Tell of de Cercle 

Artistique et Littéraire de Bruxelles. De redacties van La Flandre Libérale en een redacteur 

van de Gazette van Gent hoorden hier ook bij.  

De verhouding van de opgesomde soorten leden waren als volgt:  

Tabel 2: Leden C.A.L. volgens opdeling in ledenlijsten Universiteitsarchief 

Soort lidmaatschap Aantal (mannen + vrouwen) Vrouwelijk 

Familie-abonnementen / F 199 9 

Persoonlijk-abonnementen / P  199 5 

Ereleden / H 15 - 

Uitgenodigden / I 29 (vermoedelijk 33) 1 

Geen afkorting (vermoedelijk I) 4 - 

Kunstenaars222 / A +/- 64  / * 

                                                      
219 Règlement C.A.L. de Gand (1879), 5.  
220 Uitzonderlijk kan men op één lijst de afkortingen ‘A.F.’ of ‘A.P.’ tegenkomen, wat waarschijnlijk beide stond voor 
kunstenaarsleden maar de eerste met familieabonnement en de tweede met een persoonlijk abonnement.  
221 Meer bepaald de Cercles van: Antwerpen, Marchienne-Monceau (Charleroi), Namen, Brussel. Er wordt eveneens 
vermelding gemaakt van een ‘Cercle de Morlanwelz’.  
222 Hierbij werd enkel gekeken naar de lijst van 1890, in tegenstelling tot in deel 2.3, zodat er zou gewerkt worden met de 
aantallen van één jaar.  
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Corresponderende kunstenaars / AC 16 / * 

Totaal niet-kunstenaarsleden  446 15 

(* de vrouwelijke aanwezigheid onder de kunstenaars wordt behandeld in deel 2.3) 

De verhouding kunstenaarsleden versus gewone leden zoals in de tabel gerepresenteerd (80 

kunstenaars op een totaal van 526 leden) is niet representatief omwille van de 

dateringsproblematiek van de ledenlijsten.223 In elk geval geeft het wel een indicatie en zal het 

werkelijke cijfer hiervan in de buurt liggen. Wanneer we het benaderen als een indicatie, zou 

ongeveer een 15 % van de leden beeldend kunstenaar zijn. In vergelijking met de C.A.L. van 

Brussel is dit ongeveer gelijk. Robert Hoozee schreef dat bij aanvang van de Brusselse Cercle 

in 1847 een 40 % van de leden kunstenaar was.224 Dit getal zou echter zakken naar 21 % in 

1889, wat dichter bij de benaderingspercentage van de Gentse Cercle ligt. Verder valt af te 

leiden uit tabel 2 dat de C.A.L. op dat moment een 446 niet-kunstenaarsleden telde waarbij de 

familielidkaarten even begeerd waren als de persoonlijke. Wat betreft de verhouding vrouwen 

en mannen, valt het geringe aantal vrouwen op. De tegenstelling is bovendien groot met het 

aantal vrouwelijke kunstenaarsleden die exposeerden in de zaal van de C.A.L. (cfr. deel 2.3.). 

Mogelijke redenen zijn ten eerste dat de vrouwen genoteerd stonden onder de naam van hun 

man bij familie-abonnementen. Een andere reden kan zijn dat de vrouwelijke leden niet 

consequent als ‘Mademoiselle’ of ‘Madame’ aangeduid stonden in de lijst.  

Van de personen met een familieabonnement woonden allen, op een aantal buurtgemeenten 

na, in de stad Gent. Dit gold eveneens voor de leden met persoonlijke abonnementen, waarbij 

slechts een aantal uitzonderingen te Wondelgem, Astene en Sleydinge  verbleven. De 

membres-honneurs en invités verschilden hier in. In het bijzonder waren de uitgenodigden 

bijna allen van andere Belgische steden. De uitzonderingen betroffen een aantal Gentse 

redacties van kranten om de publiciteit van de C.A.L. te verzekeren. De ereleden waren 

voornamelijk te Gent te situeren met uitsluiting van bijvoorbeeld de conferencier Discailles 

die te Schaarbeek woonde, een meteoroloog Van Rysselberghe te Brussel en Max Roosses, de 

eerste conservator van het Museum Plantijn, te Antwerpen.  

Opvallend is alle afwezigheid van buitenlanders tussen de leden en ereleden. Buitenlandse 

conferenciers, muzikanten en sporadischer kunstenaars deden de C.A.L. aan, maar het publiek 

                                                      
223 Het is namelijk niet zeker of de ledenlijst van de kunstenaars, gedateerd in maart 1890, hetzelfde jaar werd opgesteld als 
de lijsten van de overige leden. Om dezelfde reden is het niet geoorloofd een uitspraken te maken over het totaal aantal leden 
van dat jaar.  
224 Robert Hoozee, red., Brussel. Kruispunt van culturen (Antwerpen : Mercatorfonds, 2000), 74.  
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was overwegend Gents. Dit is een verschil met de Brusselse C.A.L. waar meer buitenlandse 

publiciteit zou gemaakt zijn en uitnodigingen voor de plechtige raouts verstuurd werden naar 

buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.225 In de liste de membres van de Brusselse C.A.L. 

waren heel wat van de ereleden voorzitters of secretarissen van buitenlandse artistieke 

verenigingen.226 Ter illustratie kan Alois Czermack vermeld worden, de secretaris van het 

Kunstverein in Praag. Buitenlandse gerenommeerde kunstenaars of muzikanten bezaten een 

lidmaatschap van de Brusselse C.A.L., zoals Franz Liszt, de beroemde Weimar pianist-

componist.  

Om na te gaan met welke sociale klassen en beroepen men te maken had, is nood aan een 

diepgaander onderzoek dat de persoonlijke levens uitdiept, aangezien op de lijsten slechts 

sporadisch een beroep opgegeven werd. Gezien de omvang van dit onderzoek en het aantal 

leden waarover het gaat, was dit onmogelijk. Algemeen kan men wel afleiden uit de 

vergaderingen van de ballotagecommissie dat de vereniging veel industriëlen, ingenieurs, 

advocaten of notarissen, studenten, kunstschilders en officieren aantrok. Bovendien zijn bijna 

alle (liberale) Gentse politiekers en hoogwaardigheidsbekleders met inspraak in het culturele 

beleid terug te vinden in het ledenbestand. Leden van het stadsbestuur en schepenen. 

Bijvoorbeeld konden personaliteiten zoals Jules de Vigne die actief was als politicus, schrijver 

en jurist niet ontbreken. Burgemeester Emile Braun en andere leden en schepenen van de stad 

Gent werden eveneens opgenomen, maar ook adellijken zoals de baron van Crombrugghe en 

meerdere leden van de familie de Kerchove de Denterghem. Naast hen werden vooral cultuur 

minnende intellectuelen zoals professoren, kunstenaars en schrijvers aangetrokken. De C.A.L. 

de Gand streefde een zekere continuïteit na in haar ledenbestand, vergelijkbaar met de situatie 

in de Brusselse Cercle Artistique et Littéraire. Men streefde naar een beheersing van het 

politieke, sociale en artistieke leven.227 Emile Verhaeren schreef in 1880 over de Brusselse 

Cercle dat moed nodig was om zich als kunstenaar te vervoegen in dit bolwerk van 

goeddoorvoede, doctrinaire conservatieven vol met tradities en conventies.228 Of de Gentse 

Cercle een dergelijke negatieve reputatie had, is niet zeker. In deel II blijkt dat bijna alle 

belangrijke Gentse kunstenaars actief waren in de Cercle. Dit kan echter ook te maken had 

met een gebrek aan alternatieven om tentoon te stellen in Gent naast de salons wiens structuur 

nog officiëler gevormd was. Door de membres invités bond de Gentse Cercle de belangrijke 

culturele personaliteiten aan zich. Het citaat van Joseph de Smet, « Nous ne sommes pas un 
                                                      
225 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 71. 
226 Statuts, liste de membre Cercle Artistique … Bruxelles, 1881, 81.   
227 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 70. 
228 Hoozee, Brussel. Kruispunt van culturen, 74.  
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simple cercle d’agrément. Nous nous efforçons de grouper toutes les forces intellectuelles et 

de former, en quelques sorte, l’armée gantoise de l’Idéal »229, sluit hier naadloos bij aan. De 

Cercle wou geen loutere ontspanning betekenen voor de Gentse bourgeoisie, waarvoor vele 

andere mondaine verenigingen bestonden, maar streefde een hoger ideaal na om de kunsten, 

letteren en wetenschappen te verspreiden.   

  

                                                      
229 Joseph de Smet, geciteerd in: Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 26. 
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DEEL 2 :  WERKING VAN DE SECTION DES ARTS PLASTIQUES 

 
2.1.  INLEIDING TOT DE KUNSTAFDEELING 
 

2.1.1. VERDERZETTING VAN HET KUNSTGENOOTSCHAP 
 
De Section des Arts Plastiques bestond sedert de stichting van de C.A.L. en kan gezien 

worden als een rechtstreekse verderzetting van het Kunstgenootschap na de fusie met de 

Société Littéraire. Het Kunstgenootschap bestond uitsluitend uit kunstschilders en 

beeldhouwers en had een meer neutrale politieke signatuur dan de liberaal getinte Société 

Littéraire. Rond de jaren 1850 was deze laatstgenoemde vereniging de plaats waarrond de 

voorname liberale burgers zich groepeerden.230 Deze politieke kleur zou echter wel afgezwakt 

worden na de fusie. De Cercle en de Section des Arts zouden, zoals reeds aangehaald, nooit 

een duidelijk politieke kleur bekennen. Het Kunstgenootschap was kleinschalig ontstaan 

vanuit de nuttigheid om gezamenlijk naar modellen te werken. Kunstenaars die hun studies 

aan de Academie voltooid hadden en te oud waren daar nog lessen te volgen, konden in het 

Kunstgenootschap hun studies verder zetten en vergemakkelijken.231 Opvallend aan het 

Kunstgenootschap is de maatschappelijke rol die de vereniging uitoefende door hulp te 

verschaffen aan de hulpbehoeftigen en de armen door het uitdelen van broden met de 

opbrengst van de productie van albums.232 Voor zo’n album werd in 1854 een brief 

gecirculeerd met de vraag aan kunstenaars een tekening, rijm of proza te schenken op een 

toegestuurd vel papier. Het album werd vervolgens verloot ten voordele van de werklieden 

die in ongelukkige toestand verkeerden door de strenge winter datzelfde jaar.233 Dergelijke 

ondernemingen van liefdadigheid zou de Section des Arts nooit verwezenlijken.  

Wanneer het Kunstgenootschap fusioneerde met de Société Littéraire, stapten verschillende 

van de werkende kunstenaarsleden van de vereniging mee in de C.A.L. Aan de hand van een 

ledenlijst met de membres effectifs daterend uit 1864, kan men opmerken dat heel wat van hen 

ook zouden participeren aan de activiteiten en de tentoonstellingen van de Section des Arts na 

1879 (bijlage XI). Vanderhaegen, Jules De Keghel, Constant De Bruycker, Florimond Van 

                                                      
230 Bart D’hondt, “Fernand Scribe”, laatst geraadpleegd op 18/06/14, http://www.liberaalarchief.be/biografie-scribe.html.  
231 Verslag gelezen in Algemeene zitting (Kunstgenootschap, 31 december 1853) (Gent: Van Dooselaere, 1854), s.p. 
232 Verslag gelezen in Algemeene zitting (Kunstgenootschap, 31 december 1853), s.p. 
233 Briefwisseling J. De Saint-Genois en E. Laureys naar anoniem kunstenaar/schrijver, 14 januari 1854, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFII. K. 006.03, Gent : Universiteitsbibliotheek.   
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Loo, Charles d’Hoy, Armand Heins, Louis Tytgadt en nog andere zouden een rol spelen in de 

Section des Arts.  

2.1.2. REGLEMENT EN DE ORGANISATIE VAN HET BESTUUR 
 

De Section des Arts Plastiques, in de beginperiode omschreven als de Section des Arts du 

Dessin of in de nagenoeg ongebruikte Nederlandstalige benoeming ‘Afdeeling van 

Teekenkunsten’, beschikte over een eigen reglement van inwendige orde. Doorheen het 

bestaan van deze sectie werden deze decreten meermaals bijgestuurd waardoor bepaalde 

regels licht variëren naar gelang de periode. De reglementen getuigen van een strak 

georganiseerde inwendige orde en een hiërarchische structuur in de organisatie van de 

verschillende activiteiten.  

Om lid te worden van de Section des Arts, moet men al deel uitmaken van de overkoepelende 

C.A.L. en zich laten voorstellen door een lid van de sectie, om vervolgens in de afdeling 

gestemd te worden met 2/3 van de stemmen. Een speciale commissie werd aangewezen voor 

deze stemming waarvan minstens 3/4  aanwezig diende te zijn. Men zou, volgens artikel II 

van het reglement bij de oprichting, enkel de artistieke capaciteit van de kandidaat in achting 

nemen.234 Toch werd de vereniging meermaals verweten niet steeds met de kwaliteit in het 

achterhoofd te selecteren, maar voornamelijk omwille van de achtergrond van de persoon. De 

krant l’Impartial  schreef in 1892: “C’est dire que la personnalité et les attaches sont prises en 

considération plus que les œuvres” 235. In bepaalde seizoenen kreeg een kunstenaar het eerste 

jaar de titel ‘membre stagiaire’. Om ‘membre effectif’ te worden, vereiste men een schenking 

van een werk aan de artistieke collectie van de vereniging.236 Elke kunstenaar was verplicht 

jaarlijks een werk in te leveren dat verloot werd tijdens de jaarlijkse tombola-uitreiking. 

Eveneens werd ieder jaar op de afdelingsvergadering een uitverkoren membre d’artiste 

gekozen wiens werk nagemaakt werd en dat als beloning onder de leden uitgedeeld werd.237 

Een regel die ingevoerd werd vanaf 1900 was dat een kunstenaar pas kon tentoonstellen na 

één jaar lidmaatschap.238  

                                                      
234 Règlement de la Section des Arts Plastiques (Gent :  Heins, 1879), s.p. (Art. II).  
235 L’Impartial, 12 januari 1892, zoals vermeld in Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse 
kunstwereld 1880-1914,” 45.   
236 Armand Heins, Ontwerp reglement Section des Arts Plastiques, s.n., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055.14, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
237 Règlement C.A.L. de Gand (Gent: Annoot-Braeckman, 1879), 27-29.  
238 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 29.  
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De administratie van de afdeling werd uitgevoerd door een eigen bestuur bestaande uit een 

voorzitter en een secretaris die ook als schatbewaarder functioneerde. In het reglement van 

1912 stond het volgende: 

« Le président et le Secrétaire sont élus par les membres de la Section pour un terme de deux ans. Ils 

sont rééligibles une seule fois et pas en même temps. Chaque année il sera procédé à l’élection de l’un 

des deux seulement. » 239 

Ook reeds in 1879 getuigde het reglement van een tweejarige ambtsperiode van de voorzitter 

maar hier werd geen vermelding gemaakt van het aantal herbenoemingen. Hoe dan ook, de 

realiteit spreekt deze regels tegen: verschillende voorzitters bleven langer als vier jaar en 

tegelijkertijd met eenzelfde secretaris. Elke maand laste de sectie een vergadering in op de 

laatste vrijdag van de maand voor al haar leden. Wat werd zoal besproken op de 

vergaderingen? Een lukrake maar representatieve aankondiging van de agendapunten voor 

een vergadering op 31 oktober 1895, bevat volgende onderwerpen:  

« 1. Correspondance/ 2. Exposition à Cannes/ 3. Transfert au Musée de peinture des œuvres de De 

Winne et Breton appartenant au cercle. »240 

Zulke aankondigingen tonen aan dat de Section des Arts niet uitsluitend bezig was met de 

interne activiteitenorganisatie, maar evenzeer met allerhande artistieke kwesties. In deel 2.2 

wordt er dieper ingegaan op de verschillende soorten van interactie van de vereniging in het 

Belgische artistieke milieu. Beslissingen op de vergaderingen golden enkel wanneer ten 

minste tien sectieleden aanwezig waren en wanneer de meerderheid voorstemde. Dat dit 

laatste artikel niet steeds in achting genomen werd, bleek wanneer de conciërge ontslagen 

was. Deze heer Vermaerke zond de voorzitter een ontstemde brief waarin hij eiste dat op zijn 

ontslag terug gekomen werd door het niet naleven van het reglement aangezien slechts vijf 

bestuursleden aanwezig waren bij de beslissing tot zijn ontslag.241  In het toenmalige 

reglement – de brief dateert uit 1898 – golden de beslissingen wanneer ten minste acht 

bestuursleden aanwezig waren. Bovendien had de voorzitter een doorslaggevende stem bij 

twijfel of een ex aequo stemming. Wie op de vergaderingen drie maal afwezig bleek te zijn 

zonder te verwittigen, zou verwijderd worden uit de afdeling.242 Behalve verwijdering uit de 

                                                      
239 Règlement d’ordre intérieur. Règlement de la Section des Arts plastiques (Gent : Heins, 1912), 22. 
240 Séances. Section des Arts, 1895, Delvin en secretaris Heins, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.05, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
241 Briefwisseling tussen conciërge Vermaerke  en C.A.L., 7 januari 1898, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.04, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
242 Règlement de la Section des Arts Plastiques, s.p. (Art. XXIII – Art. XXV).  



62 
 

afdeling, was eveneens een verbod op exposeren mogelijk wanneer het reglement geschonden 

werd. Gesanctioneerd werd de kunstenaar die ten eerste zijn of haar werken niet vóór de 

opening toezond naar de Section, ten tweede wanneer hij of zij geëxposeerde kunstwerken 

weghaalde uit de expositieruimte alvorens de sluiting en tenslotte hij of zij die het naliet te 

exposeren zonder minstens een maand op voorhand te verwittigen met vermelding van de 

reden tot annulering.243   

Een interessant gegeven in verband met de financiële kant van de Section des Arts is 

uitsluitend te vinden in het reglement van 1922. Mogelijk waren lichte aanpassingen van 

toepassing in vergelijking met de voorgaande jaren, maar het geeft alvast een indruk van de 

financiële aspecten van de Section des Arts. De afdeling had een aparte verenigingskas 

gereguleerd door de secretaris waaruit allerlei kosten in verband met de beeldende kunsten 

gedekt werden zoals de aankoop en vernieuwing van materialen voor de exposities, 

verzendingskosten en verzekeringskosten van kunstwerken van geïnviteerde kunstenaars. De 

inkomsten bestonden uit de verplichte betaling door de exposant van een bepaald percentage 

van het bedrag van verkochte werken. Dit percentage was enerzijds afhankelijk van het soort 

tentoonstelling en  anderzijds van de prijs van het verkochte kunstwerk. Voor de collectieve 

tentoonstellingen speciaal en uitsluitend voor de sectieleden, betaalde de kunstenaar telkens 5 

% van het bedrag. Op de andere tentoonstellingen waren de percentages afhankelijk en 

stijgend tot 8 % bij hogere bedragen.244 Wie weigerde het vastgelegde percentage op zijn of 

haar verkoop te betalen aan de vereniging, kon gesanctioneerd worden door een 

tentoonstellingsverbod of in ernstige gevallen door uitsluiting van Section des Arts.  

In het reglement van 1912 komt er aanpassingen in het reglement waaronder de 

eigendomsregelingen veranderden. Door de oprichting van het naamloze vennootschap de 

“Emulation Artistique” werd de hele inboedel van de C.A.L., wat ook de collectie 

kunstwerken en materiaal van de Section inhield, overgebracht naar het bezit van het 

anonieme vennootschap maar de C.A.L. mocht er wel blijven gebruik van maken.245 

Verschillend met het voorgaande reglement was dat al het eigendom van de C.A.L. naar de 

stad Gent zou gaan bij een eventuele ontbinding van de vereniging. De reden van dit nieuwe 

systeem zou vermoedelijk te maken gehad hebben met het vooruitzicht op de noodzakelijke 

                                                      
243 Règlement d’ordre intérieur. Règlement de la Section des Arts plastiques,  9.  
244 De te betalen percentages door de kunstenaars werden als volgt bepaald: 1% van kunstwerken verkocht aan 1 tot 5000 
francs, 2%: 5001 tot 10000 fr., 3%:10001 tot 15000 fr., 4%: 15001 tot 20000 fr., 5%: 20001 tot 25000, 6%: 25001 tot 30000, 
7%: 30001 tot 35000, 8%: 35001 en meer. Ibid., 8.  
245 Ibid., 3-4.  
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aankoop van een nieuw lokaal, nadat problemen met het gebouw aan de Sint-Jansvest 

opdoken in 1912 (cfr. deel 1.2.1).  

2.1.3. ORGANISATIE VAN DE TENTOONSTELLINGEN 
 

De organisatie van tentoonstellingen was de belangrijkste bezigheid en zou doorheen de jaren 

in belang toenemen. Het reglement van 1879 stelt nog dat er minstens één tentoonstelling per 

jaar georganiseerd moest worden. Dit aantal zal steeds ruimschoots overschreven worden.  

Wanneer een lid van de Section des arts de zaal wou gebruiken om zijn of haar werken 

tentoon te stellen, moest hij of zij een aanvraag schrijven naar het bureau van de Section die 

dit vervolgens naar de bestuursraad van de hele C.A.L. zou rapporteren. Later zou men zich 

rechtstreeks tot de bestuursraad moeten adresseren die na overleg met het bestuur van de 

Section des Arts Plastiques een besluit nam.246 In 1922 en vermoedelijk vroeger moest men 

zich opnieuw eerst tot de voorzitter van de Beeldende Kunstensectie wenden.247 In het geval 

van meerdere aanvragen voor eenzelfde periode, zou het sectiebestuur een collectieve 

tentoonstelling voorstellen. In het aangepaste reglement van 1912 werd vermelding gemaakt 

van een comité van Schone Kunsten die verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

tentoonstellingen. De voorzitter van de kunstafdeling was in 1912 wel nog de persoon die 

eerst gecontacteerd moest worden wanneer een kunstenaar wou exposeren. Het comité 

bestond uit drie leden van de bestuurscommissie wiens mandaat twee jaar geldig was, en drie 

leden uitgekozen uit de Section des Arts Plastiques die deze functie één jaar uitvoerde. Binnen 

dit comité werd één persoon uitgekozen die de leiding had en een doorslaggevende stem had. 

De secretaris van de Section des Arts Plastiques was eveneens de secretaris van deze 

organisatiewerkgroep. Jaarlijks namen zij de laatste week van september, alvorens het 

werkjaar startte, alle ingediende expositie-aanvragen door. Dan werd besloten wie, in welke 

volgorde en in welke groepering de kunstenaarsleden exposeerden. Eveneens vervulden zij de 

functie van een jury en waren zij in hun recht om werken af te keuren nadat de meerderheid 

negatief stemde. De kunstenaars waren dus niet vrij in welke werken ze tentoonstelden: drie 

dagen vóór de aangewezen datum dienden ze, volgens artikel 13 van het reglement, hun 

werken voor te leggen voor de commissie.248 Bij elke expositie was een commissielid 

aangewezen om de exposanten te helpen bij het opstellen van de zaal.249 Om misbruik te 

                                                      
246 Règlement  des Expositions d’œuvres d’art (Gent : Heins, 1900), 2.   
247 Règlement d’ordre intérieur. Règlement de la Section des Arts plastiques, 6.  
248 Ibid., 19-22.  
249 Ibid., 6.  



64 
 

vermijden waren de leden van de commissie verboden zelf tentoon te stellen tijdens hun 

mandaat. In 1922, en gezien de tentoonstellingsrealiteit misschien voorheen al, bestond hierop 

een uitzondering in het geval van collectieve tentoonstellingen (met meer dan vier 

exposanten).250   

Een particuliere tentoonstelling 

mocht, volgens het reglement van 

1894, niet langer duren als 15 

dagen, behalve met uitzonderlijke 

goedkeuring van de 

bestuursraad. 251  Haast elke 

opening vond plaats op zondag en 

bezoekers konden doorgaans 

tussen 10 uur en 16 uur de 

tentoonstelling dagelijks 

bezoeken. De tentoonstellingen 

konden in principe door iedereen 

bezocht worden maar de eerste drie dagen waren uitsluitend voorbehouden voor leden van de 

C.A.L. en genodigden. Prijzen werden gecommuniceerd door de pers en waren afhankelijk 

van tentoonstelling tot tentoonstelling, en bovendien courant gratis voor leden. De sectie 

communiceerde alle exposities naar haar leden in aankondigingen maar speciale 

uitnodigingen, affiches, catalogi en andere kosten voor publiciteit en inrichting van de zaal, 

waren voor de rekening van de exposant(en) (afb. 12). Eveneens het verzenden, opstellen en 

het terugzenden van de werken waren voor de rekening van de exposant. De C.A.L. droeg 

geen enkele verantwoordelijkheid over de tentoongestelde werken maar de exposant stond 

zelf in voor de zorg ervan.252 Per tentoonstelling werd door de cercle een vaste bijdrage van 5 

frank voor de conciërge gevraagd. In de reglementering van 1912 werd een “speciale” 

bijdrage van 30 frank verwacht per expositie, ongeacht het aantal exposanten, voor de 

Emulation Artistique, om de aankoop en vernieuwing van het tentoonstellingsmateriaal te 

bekostigen. Bewakingskosten zijn gedurende één hele week voor de cercle, de volgende week 

betaalde de exposant de bewaker zelf. De C.A.L. had de verantwoordelijkheid voor het 

                                                      
250 Règlement d’ordre intérieur. Règlement de la Section des Arts plastiques, 7.  
251 Deze regel was echter afhankelijk van periode tot periode : volgens het reglement van 1922 telde de duur van een 
tentoonstelling minstens 14 dagen.   
252Déclaration de non responsabilité pour le Cercle, 1894, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 10, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afbeelding 12: Boven: Aankondiging C.A.L. van tentoonstelling Albert 
Toeffaert (januari 1901), Onder: uitnodiging voor de rekening van 
kunstenaar zelf.  
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verplaatsen of vervangen van schildersezels of sokkels wanneer een lezing of concert ’s 

avonds plaatsvond in de zaal. Eveneens was de verwarming op de kosten van de 

vereniging.253 In de begrotingsprojecten van de C.A.L. met effectieve en voorziene uitgaven 

wordt relatief weinig geld voorzien voor de tentoonstellingen. De voorspelde kosten voor de 

tentoonstellingen schommelden bij de voorhanden rekeningen rond de 200 frank. Voor het 

jaar 1894-1895 werd slechts 150 frank geschat voor de tentoonstellingskosten, terwijl voor de 

congressen en lezingen 1100 frank voorzien was. In 1891-1892 werd het budget ruimschoots 

overschreden met een uitgave van 602,15 frank.254 De Section had naast de tentoonstellingen 

nog andere kosten, zoals het betalen van de modellen en de aankoop van werken voor de 

tombola.   

Op uitnodiging van het bestuur konden exposities van buitenstaanders of andere 

kunstenaarsverenigingen plaatsgrijpen. De bestuurscommissie had het recht om exposities, 

zoals bijvoorbeeld fotografische tentoonstellingen,  te organiseren en de zaal ter beschikking 

te stellen voor niet-leden op voorwaarde dat men dit minstens drie weken voor de opening 

communiceerden met de kunstsectie.255 Niet-leden konden dus tentoonstellen behalve op de 

jaarlijkse kersttentoonstelling, verbonden met een tombola, waar enkel leden het recht hadden 

om hun nieuwste werken te exposeren. Membres Correspondants, leden die niet in Gent 

woonachtig waren maar wel een werk geschonken hadden, hadden evenveel recht om tentoon 

te stellen in de zaal van de C.A.L. Geïnviteerde kunstenaars stonden niet zelf in voor kosten 

zoals transport, bewaking en verzekering zoals de reguliere exposanten.  

De meeste tentoonstellingen vonden plaats in het winterseizoen, van oktober tot april, net als 

bij verscheidene andere Gentse kringen.256 Dit is te verklaren doordat de voorname burgers, 

die het meeste participeerden aan culturele activiteiten, in Gent woonden tijdens de winter 

maar de zomer vaak buiten de stad doorbrachten. Wanneer het salon van Gent doorging, vond 

dit steeds plaats vóór de herneming van de activiteiten van de Section des Arts van augustus 

tot oktober. Toch vonden er nog activiteiten van de Section in de zomer plaats: 

tentoonstellingen in het bijzonder vóór 1890 en vooral ook feesten of banketten ter 

gelegenheid van kunstenaars die een prijs gewonnen hadden.  

  
                                                      
253 Règlement de la Section des Arts Plastiques, 10 februari 1894, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C.055.14, Gent : 
Universiteitsbibliotheek.  
254 Projet de budget pour l’exercice 1892-93, 1892, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 049.03, Gent: Universtiteitsbibliotheek 
255 Règlement de la  Section des Arts Plastiques, 1894. 
256 Cotman, “Want er komen andere tijden… over schilders en de Gentse Kunstwereld 1880-1914”, 45.  Het toneelseizoen 
liep bijvoorbeeld ook van september tot april.  
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2.1.4. (NEVEN)ACTIVITEITEN  
 
Tombola en kersttentoonstelling 
Een jaarlijkse tombola nam gewoonlijk plaats in januari en 

was een belangrijke activiteit voor de vereniging en haar 

leden. Het behoorde tot een traditie gestart door het 

Kunstgenootschap (afb. 13). De opbrengsten van de 

tombola’s van het Kunstgenootschap werden benut voor 

liefdadigheid. Als voorbeeld kan een exposition-tombola 

gelden in 1862 die ten behoeve was van werkloze 

werknemers door de industriële crisis in de katoenindustrie 

van Gent.257 De praktijk van tombola’s met kunstwerken 

was gangbaar in meerdere verenigingen en culturele 

organen. Zoals bijvoorbeeld in de kunstenaarsverenigingen 

Cercle des Beaux-Arts, de Association Artististique en eveneens op de driejaarlijkse salons.258 

Ook de Brusselse kunstkring L’Essor financierde exposities door middel van loterijen. Daar 

hadden de tombola’s niet uitsluitend een financieel doeleinde maar men wou de officiële 

salons imiteren en vooral overtreffen.259  

Voor de C.A.L. betekenden de tombola’s een bron van inkomsten, wat gezien de doorgaans 

penibele financiële situatie van de vereniging steeds welkom moet geweest zijn. Naast een 

jaarlijkse tombola in januari, organiseerde de vereniging bijkomstige tombola’s wanneer ze te 

kampen had met financiële problemen. Een voorbeeld kan gehaald worden uit een artikel van 

Le Bien Public in 1909 dat opende met: « Le Cercle Artistique de Gand crie famine: pour 

parer un état financier peu brillant, il organise une tombola dont les membres de la Section 

des Arts plastiques feront les frais»260. Wanneer men echter de rekeningen onder de loep 

neemt, kunnen vraagtekens gesteld worden bij de opbrengst van de tombola’s, hoewel dit 

presumptief gaat over de jaarlijkse kersttentoonstellingstombola waar winst voor de C.A.L. 

niet primair nagestreefd werd. In 1891-1892 werd bijvoorbeeld 640 frank uitgegeven aan de 

                                                      
257 Catalogue Exposition-Tombola de tableaux et objets d’art  (Gent : Vanderhaeghen, 1862), s.p.  
258 Els Veraverbeke, “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène” (lic. diss., Universiteit Gent, 1999), 122.  
259 Block, Les XX and Belgian Avant-Gardism 1868-1894, 5.  
260 “Au Cercle Artistique de Gand”, Le Bien Public, 28 oktober 1909.  

Afbeelding 13: Tombola-lot 
Kunstgenootschap, 1873, VLBL. HII. 
K. 006.03. 
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aankoop van werken voor de tombola, terwijl slechts 59 frank van de lotjesverkoop bij de 

inkomsten genoteerd stond.261  

 

Afbeelding 14: Tombola lot C.A.L. van 20 frank, opgesteld in augustus 1880 en tombolatrekking in januari 1881.  

Voor tombola’s werd een som van rond de 650 à 700 frank262 vrijgemaakt om werken aan te 

kopen. Dit gebeurde vermoedelijk wel voor een zacht prijsje. De tombola-werken werden 

gekozen door een speciale commissie die bestond uit drie afgevaardigden van de beeldende 

kunst sectie en twee bestuursleden van de C.A.L.263 Deze commissie kon doorheen het jaar 

tentoongestelde werken van de kunstenaarsleden aanwijzen waarvan ze overtuigd waren dat 

deze de leden van de vereniging zouden behagen. Leden konden zich inschrijven in de 

tombola door de aankoop van een of meerdere tombolalotjes waarvan de prijs schommelde 

rond de 20 frank (voorbeeld van inschrijvingsstrook in bijlage XII). Zoals al aangegeven was 

iedere kunstenaar eveneens verplicht jaarlijks een werk in te leveren dat verloot kon worden 

onder de ereleden en de membres effectifs.264 Wanneer het werk afgekeurd werd, kon de 

kunstenaar uitstel bekomen om een nieuw te schenken. Zo’n tombola lijkt vooral in het 

voordeel van de kunstliefhebbers  die op deze manier goedkoop aan kunstwerken kwam dan 

voor de kunstenaars. Behalve een voorwaarde tot lidmaatschap en publiciteit, kregen 

laatstgenoemden financieel niet veel in ruil. Een gelijksoortige praktijk vond plaats in de 

Brusselse C.A.L. waar jaarlijks vijf kunstenaars na loting uitgenodigd werden om een 

schilderij te maken. Hier moesten de liefhebbers zich inschrijven op een bepaald schilderij om 

het te kunnen winnen. Het aantal verkochte loten van 1 frank betekenden dat de gemiddelde 

opbrengst van een werk zo’n 400 frank was.265 Van de reeds vermelde tombola van 1909 is 

                                                      
261  Projet de budget pour l’exercice 1892-93. (59 is een opvallend laag bedrag aangezien de meeste tombolaloten verkocht 
werden aan 20 frank. ) 
262 Dit was het geval in het jaar 1894. 
263 Règlement de la Section des Arts Plastiques, 1894.  
264 Indien iemand het naliet dit te doen, verloor hij/zij het lidmaatschap van de Section des Arts.   
265 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 72.  
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een lijst van de donors van kunstwerken overgeleverd (bijlage XII). De aanpak van dezelfde 

tombola werd echter vreemd bevonden in Le Bien Public die het bestuur van de Cercle 

kwalijk nam bepaalde kunstenaars plots wel aan te spreken om gratis werken te doneren 

terwijl ze in andere gevallen geweigerd werden, “même à ceux pour qui les dirigeants de cette 

société n'ont qu'une très médiocre estime et pour ou contre lesquels ils viennent de créer un 

jury dont nous dirons un mot tantôt”266.  

Tombola’s werden niet exclusief maar vaak verbonden aan de zogenaamde jaarlijkse 

kersttentoonstelling waar enkel de leden van de Section des Arts hun werken konden tonen, 

verkopen en verloten. Wanneer de kersttentoonstellingen niet meer zouden plaatsvinden onder 

deze noemer, bleef de vereniging doorgaan met tombola’s organiseren in combinatie met de 

tentoonstelling van de te verloten werken of evenementen van de Section Musicale of een 

lezing. Tentoonstellingen met uitsluitend werken van de membres-artistes bleven in de 

praktijk bestaan.  

 

Afbeelding 15: Affiche Exposition de Noël, n.d.  

Banketten en festiviteiten   
In deel 1.2.2 werd reeds ingegaan op de gastronomische avonden en banketten gehouden door 

de C.A.L. De feesten werden doorgaans georganiseerd door een feestcomiteit van de C.A.L., 

maar zo nu en dan organiseerde de Section des Arts zelf banketten of feesten ter ere van 

belangrijke kunstenaarsleden of andere gelegenheden. Het voorbeeld van het banket naar 

aanleiding van de opening van het salon in 1883 waarbij Louis Maeterlinck, in naam van de 

Section des Arts Plastiques, de schepen van Financiën inviteerde, werd reeds aangehaald in 

                                                      
266 “Au Cercle Artistique de Gand”, Le Bien Public, 28 oktober 1909. 
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deel 1.2.2. Een ander voorbeeld is een etentje op 28 juni 1904 georganiseerd door de Section 

des Arts voor Emile Claus, Louis Maeterlinck en Fernand Scribe.267 Maar ook het jaar 

voordien, in 1903, werden twee banketten gehouden voor voorname en belangrijke leden, 

waaronder meerdere kunstenaarsleden. Het eerste op 22 februari voor Jean Delvin, Louis 

Tytgadt, Paul Callebaut en Charles Bergmans. Een tweede op 16 maart voor Joseph De Smet, 

Emile Claus, Georges Hulin, Théo Van Rysselberghe, Ferdinand Willaert en Rodolphe 

Wytsman.  

Niet alleen de Gentse C.A.L. hechtte belang aan het inrichten van festiviteiten, ook de Cercle 

Artistique et Littéraire de Bruxelles stond bekend om haar feesten en partijen waaronder de 

raouts wat een soort van plechtige recepties waren met aanwezigheid van de belangrijkste 

hoogwaardigheidsbekleders. Waarschijnlijk waren deze erg vergelijkbaar met de Gentse 

varianten, maar zou alles in Brussel op grotere schaal verwezenlijkt geweest zijn. In de 

versiering van de zalen te Brussel werd zorg gestoken en kunstenaars werden uitgenodigd ten 

dienst hiervan schilderijen te leveren. Na het feest kregen de werken een definitieve plaats in 

de lokalen van de vereniging, zonder enige vergoeding voor de kunstenaars. 268 Na het 

inhuldigingsfeest van de zaal aan het Sint-Jansvest te Gent met de tentoonstelling van 

schilderijen van Liéven de Winne (1821-1880) en Jules Breton (1827-1906), bleef de C.A.L. 

de Gand in het bezit van werken van beide kunstenaars.269 Wanneer een feest van de 

Brusselse Cercle, la fête artistique, een fiasco bleek te zijn op 26 augustus in 1880, legde men 

de verantwoordelijkheid bij de onvoorbereide bestuursraad die onder meer verweten werd van 

een slechte plaatsing van de schilderijen en een zaal te kiezen die niet geschikt bleek te zijn.270  

Een ander aspect van het openbare leven waaraan de Section uitvoerig deelnam waren 

manifestaties en inhuldigingen van openbare monumenten of herdenkingen van Gentse 

(overleden) prominenten. Zo participeerde de C.A.L. aan een parade met meer dan 80 liberale 

verenigingen bij de inhuldiging van het monument van ex-erelid Charles de Kerchove in 

1898.271 Via de Section des Arts werden Gentse kunstenaars geronseld om te participeren aan 

de manifestatie voor Henri De Braekeleer in 1891, die kort voordien overleden was. Dit bleek 

uit de briefwisseling van toenmalig voorzitter van de Section des Arts Louis Maeterlinck en 
                                                      
267 Tableau des Fêtes, Expositions, Conférences et Concerts donnés pendant la saison 1903-1904, 1904, VLBL. HFI. C. 049. 
04, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
268 De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 72. 
269 Later zouden deze overgedragen worden naar het Museum van Schone Kunsten ( zie agendapunten… ) 
270 De Ronge, Exposé de la Situation de la Société. Assemblée générale du 24 avril 1881 (Brussel : impr. Julien Baertsoen, 
1881), 7.  
271 Bart D’hondt, Vaste waarden in Gent: bekende beelden, vergeten namen (Gent: Liberaal Archief, 2007), hoofdstuk 
Charles de Kerchove de Denterghem, laatst geraadpleegd op 18 juni 2014, 
http://www.liberaalarchief.be/waarden_kadekerchove.html.  
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Jean-Guillaume Rosier, die instond voor de organisatie van de Antwerpse manifestatie en die 

tevens verbonden was aan de Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique van Mechelen en 

daarnaast als directeur van de academie van Mechelen functioneerde. Rosier stuurde een 

pakket met circulaires in verband met de manifestatie naar Maeterlinck die deze vervolgens 

verspreidde onder de kunstenaars van de Section des Arts.272  

Studiezaal met modelstudies en tekensessies 
Een belangrijk voordeel van membre-artiste te zijn, hield het gebruik in van de studiezaal die 

uitsluitend ter beschikking van de Section des Arts Plastiques stond. In het eerste reglement 

staat de afdeling genoteerd als de ‘Section des Arts du Dessin’, ‘Afdeeling van de 

Teekenkunsten’ in het Nederlands, wat wijst op het belang van het aspect van het tekenen in 

de beginperiode.  

De studiezaal was bedoeld voor de membres effectives van de kunstafdeling, maar ook 

membres stagiaires konden gebruik maken van de tekenzaal op goedkeuring van het 

afdelingsbestuur.273 Niet-leden konden een maand lang toegelaten worden tot de tekenzaal en 

aan de oefeningen participeren op goedkeuring van de bestuursraad. Wanneer iemand langer 

dan de  reguliere openingsuren van de studiezaal wenste te werken, kon op aanvraag “licht en 

vuur te zijner beschikking” gesteld worden, maar de modelkosten waren dan voor zijn 

rekening.274 Over de praktijk van de modellenstudies, blijft nog onzekerheid bestaan. Wel 

konden de kunstenaars reeds in 1879 naar model werken, en hadden zij zelf de keuze welk 

model. De kunstenaars die aanwezig waren op de eerste sessie waarin het model een bepaalde 

pose aannam, besloten tevens zelf hoeveel oefensessies deze pose behouden werd.275  De 

modelkosten waren ten laste van de vereniging en werden voorzien in de jaarlijkse begroting 

van de schatbewaarder waarbij het voorziene budget schommelde tussen de 150 en 300 frank. 

Zo werd bijvoorbeeld in het werkjaar 1891-1892 275 frank uitgegeven aan de modellen en 

werd 250 frank voorzien voor het volgende seizoen.276 Niet alleen naar levende modellen 

maar ook naar plaasteren en gebeeldhouwde modellen zou men in de studiezaal gewerkt 

hebben. Het Kunstgenootschap, de voorganger van de Section des Arts, beschikte over een 

groot aantal plaasteren en gebeeldhouwde figuren, die hoogstwaarschijnlijk mee verhuisd zijn 

                                                      
272 Briefwisseling tussen Jean-Guillaume Rosier en Louis Maeterlinck, 24 oktober 1891, Vliegende Bladen, HFI. C. 050.08, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  
273 Heins, Ontwerp règlement Section des Arts Plastiques.  
274 Règlement C.A.L., 29.   
275 Règlement de la Section des Arts Plastiques, 1879, s.p. (Art. V – X).  
276 Projet de budget pour l’exercice 1892-93.  
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naar de studiezaal in het Sint-Jansvest.277 Anekdotisch kan een passage van een brief daterend 

uit 1878 van Fernand Scribe aan Jean Delvin toegevoegd worden over het Kunstgenootschap: 

“Je dessine tous les soir au Kunstgenootschap où l’on travaille sérieusement”278.  

Schilder- en tekenlessen vonden plaats in de studiezaal van oktober tot eind maart, dagelijks 

gedurende twee uur. In september werd steeds een lid uitgekozen die verantwoordelijk was 

voor de boekhouding van de tekenoefeningen. Dat een kunstenaarsvereniging tekenavonden 

inlaste was niet uitzonderlijk, ook de Nederlandse vereniging Pulchri bood haar kunstenaars 

de kans om samen te werken in een tekenzaal.279 Pulchri was, net als de beeldende 

kunstafdeling van de C.A.L., voortgekomen uit een kleiner tekengenootschap, in vergelijking 

met het Kunstgenootschap waar de mogelijkheid tot tekenen en de studie naar modellen van 

groot belang waren.  

  

                                                      
277 Verslag gelezen in Algemeene zitting (Kunstgenootschap, 31 december 1853), s.p. 
278 Briefwisseling tussen Fernand Scribe en Jean Delvin, 17 oktober 1878, HS III 16 Scribe, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
279 Saskia De Bodt, “Pulchri Studio. Het image van een kunstenaarsvereniging in de negentiende eeuw,” De negentiende 
eeuw 14, nr. 1 (1990): 29.  
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2.2. HET TENTOONSTELLINGSLEVEN  
 
In dit hoofdstuk worden zeven periodes onderscheiden, opgedeeld volgens de opeenvolgende 

voorzitters van de Section des Arts Plastiques.280 Voor de twee laatste chronologische 

opdelingen, van 1904 tot aan 1914 en van 1914 tot aan 1920, bestond enige verwarring 

omtrent het voorzitterschap. Daarom werd er geopteerd voor de (vermoedelijke) voorzitters 

samen te nemen. Een problematiek die verder uiteengezet wordt in het desbetreffende deel 

(2.2.6. en 2.2.7.). In dit hoofdstuk over de Section des Arts Plastiques poog ik meer dan louter 

een tentoonstellingsoverzicht te geven, wat teruggevonden kan worden in bijlage, maar 

bovenal de context van de tentoonstellingen te schetsen en eventuele bijzondere 

ontwikkelingen binnen en in de omgeving van de C.A.L. van Gent aan te kaarten (bijlage 

XIII). Van belang is dat de continuïteit tussen de tijdsafbakeningen in acht genomen wordt 

aangezien sommige ontwikkelingen zich onafhankelijk van enige tijdsafbakening of 

leiderschap voordeden. Tevens is het niet steeds precies gekend wanneer het voorzitterschap 

wisselde en bovendien kon de uitwerking van elk leiderschap pas na enige tijd tot uiting 

komen.   

2.2.1. VAN 1879 TOT 1886: VOORZITTERSCHAP VAN 

LOUIS TYTGADT  
 

Louis Tytgadt (1841-1918) is te situeren in het Gentse 

academische milieu. Tijdens zijn kunstopleiding aan de 

Academie van Gent was Theodoor Canneel zijn voornaamste 

leraar, die hij later als directeur van de Academie zou 

opvolgen. Tussen 1892 en 1902 voerde hij deze functie uit. 

Door hem werd de richting van de decoratieve kunsten 

opgericht.281 Als schilder legde hij zich voornamelijk toe op 

historische en religieuze onderwerpen, huiselijke taferelen en 

portretten.282 Tytgadt bekwaamde zich in de schilderkunst in 

Parijs bij Cabanel en vertoefde, volgens academische traditie, 

enige tijd in Italië.  

                                                      
280 In bijlage XIII vindt men het chronologisch overzicht van alle tentoonstellingen per jaar, georganiseerd door de C.A.L. 
tussen 1880 en 1914 in de lokalen aan Sint-Jansvest.  
281 Jamart Rika, “Een vergelijkende studie in historisch perspectief van de Gentse Koninklijke Academie & het Sint-
Lucasinstituut 1860-1914” (lic. diss., Universiteit Gent, 1996), 103.  
282 Geïllustreerd Biografisch woordenboek der Kunstenaars in België na 1830, 353. 

Afbeelding 16: Portret Louis Tytgadt, 1944. 
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Hij was één van de schilders van het Kunstgenootschap die de fusie met de C.A.L. hielp te 

realiseren. Na de samensmelting kwam hij aan het hoofd van de Section des Arts Plastiques 

waarbij men hem omschreef als intelligente en actieve voorzitter.283 Net zoals meerdere 

bestuursleden en kunstenaarsleden van de Cercle sloot hij zich aan bij de Vrienden van het 

Museum van Gent. Zowel de vereniging als Louis Tytgadt, die bestuurder van het museum 

werd in september 1892, speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het museum 

(cfr. deel 1.3.2.2).  

(Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen 
De inhuldiging van de nieuwe tentoonstellingszaal aan Sint-Jansvest vond plaats op zondag 

13 juni 1880 met een lezing van Jules Breton (1827-1906) in combinatie met een 

overzichtstentoonstelling van meer dan zeventig werken van de pas overleden Gentse 

kunstschilder Liéven De Winne (1821-1880).284 Over dit evenement schreef een journalist 

van de krant La Flandre Libérale: « On ne pouvait mieux inaugurer un local appelé à rendre 

de si grands services au mouvement artistique gantois.» 285 Jules Breton, le peintre célèbre et 

le charmant poète, sprak zijn waardering uit voor zijn goede vriend De Winne en zijn oeuvre 

waarbij vergelijkingen met Rembrandt, Van Dyck en de Franse Carolus Duran niet geschuwd 

werden.286 Vóór deze plechtige inhuldiging ondernam de sectie reeds zijn eerste tombola en 

een kleinschalige vertoning van een aantal beeldhouwwerken van de Parijse kunstenaar 

Lembeaux in gezelschap van een portret van Gustave Vanaise (1854-1902) in de salons van 

het lokaal.287  

In december 1880 werd voor de eerste maal in de afgewerkte lokalen van de C.A.L. de 

jaarlijkse Exposition de Noël of kersttentoonstelling gehouden. De membres-artistes van de 

vereniging konden (meerdere) werken inzenden voor deze grootschalige tentoonstellingen 

waaruit telkens de tombolatrekking gehouden werd in januari. Aan de hand van de resultaten 

van de tombolatrekking op 10 januari 1881 kunnen we een aantal namen van exposerende 

leden van de eerste kersttentoonstelling van de C.A.L. achterhalen, aangezien een catalogus 

niet teruggevonden werd: Delecroix, D’Hossche, Mattelé, Vanaise, Sterck, Dael, De Keghel, 

Wytsman, Geens, Scribe, Capeinick, Maeterlinck, Delvin, Peeters, Vandersyp, Van Butsele, 

Renodeyn, Tytgadt, Van den Eeden, Godenne, Heins, Marchand, De Bruycker, Den Duyts, 

                                                      
283 La Flandre Libérale, 8 mei 1882. (La Flandre Libérale is overwegend positief over alles in verband met de C.A.L. van 
Gent en niet steeds even kritisch in zijn verslaggeving.)  
284 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 9. 
285 La Flandre Libérale, 20 mei 1880 
286 La Flandre Libérale, 13 juni 1880. Deze lezing werd bovendien gepubliceerd : Jules Breton, Liévin De Winne : 
conférence au cercle artistique et littéraire de Gand, le 13 juin 1880, Gand : H. Janssen, 1880.  
287 La Flandre Libérale, 9 februari  1880  
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D’Hoy, Vanderstraeten, Van Loo, Allaert, Lammens, Grenier, Kasteleyn, Van Biesbroeck, 

Lambeaux, Miry, De Bleye.288 De meerderheid van deze namen zullen regelmatig terugkeren 

in het verdere tentoonstellingsleven van de vereniging. Tijdens de kersttentoonstelling in 1883 

werden ‘les jeunes’ onderscheiden door het (liberale) dagblad La Flandre Libérale omwille 

van de reële vooruitgang die bij hen opgemerkt werd. Tevens viel een toename van 

inzendingen van vrouwelijke kunstenaars de recensent van het dagblad op.289  De 

kersttentoonstelling van 1884 werd in de studie van Van Leuven negatief omschreven door de 

vele onwaardige werken die te zien zouden geweest zijn. De (katholieke) krant L’Impartial 

wijdde dit aan de interne vriendjespolitiek binnen de kunstkring.290  

Een vermeldenswaardige gebeurtenis in de beginjaren van de Section des Arts Plastiques was 

een tentoonstelling waarin het oeuvre van de pas overleden kunstenaar Charles Pauli (1819–

1880) centraal stond. Voor de samenstelling van deze expositie deed de Cercle een oproep via 

de pers wie reproducties van werken van de kunstenaar in bezit had om tentoon te stellen of 

helderheid te scheppen bij het voorbereiden van de tentoonstelling. Veel van de 

meesterwerken waren namelijk in buitenlands bezit of in bezit van galerijen.291 De expositie 

vond plaats van 13 tot 27 juni 1881 en telde meer als 150 tentoongestelde reproducties en 

authentieke werken. In hetzelfde jaar organiseerde men een tentoonstelling op 2, 3 en 4 juli 

met werken van de kunstenaarsleden van de Section des Arts die geëxposeerd zouden worden 

op de Exposition de Bruxelles. Een aantal dagen later kwamen kunstenaars van Oost- en 

West-Vlaanderen hieromtrent samen in het lokaal van de C.A.L. Samen besloten zij zich te 

laten vertegenwoordigen op de tentoonstelling te Brussel door Louis Tytgadt, de voorzitter 

van de kunstafdeling, en Gustave Den Duyts (1850-1897), bestuurslid van de C.A.L. van 

1879 tot 1887 en frequent exposerend lid in de Cercle.292 Het staat buiten kijf dat het 

cerclebestuur van Gent nauw betrokken was bij de selecties van inzendingen naar de grote 

nationale en driejaarlijkse tentoonstellingen. Door als kunstenaar lid te zijn van de vereniging 

kon hij meer expositiemogelijkheden te bekomen door de connecties van het bestuur van de 

vereniging (cfr. deel 1.4). Briefwisseling van de jaren 1890 en dagorden van vergaderingen 

van de Section des Arts tonen aan dat het bestuur gedurende een langere periode hiermee 

bezig was. Het bestuur van de Gentse C.A.L. en de organisatie van de driejaarlijkse salon te 

Gent waren dan ook nauw verweven met elkaar (cfr. deel 1.4). Dit fenomeen was eveneens 

                                                      
288 La Flandre Libérale, 12 januari 1881. De catalogus werd zover mijn weten niet overgeleverd.  
289 La Flandre Libérale, 24 december 1883.  
290 L’Impartial, 30 december 1884, zoals vermeld in [Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 54.] 
291 La Flandre Libérale, 4 februari 1881.  
292 La Flandre Libérale, 8 juli 1881.  
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van toepassing voor de andere Cercles Artistiques et Littéraires in België.293 Reeds in 1848 

nam de Brusselse C.A.L. de organisatie van de driejaarlijkse tentoonstelling vrijwel helemaal 

op zich.294 Brussel behoefde toen geen apart kunstenaarsoverleg buiten de Cercle. Niettemin 

ijverde de Brusselse Cercle-voorzitter in 1881 voor  de creatie van een Société pour 

l’encouragement des Beaux-Arts in Brussel, zolang de kring zijn eigenheid kon bewaren, « et 

sans que le Société nouvelle pût être considérée comme une fraction, une émanation du 

Cercle, lequel entendait maintenir son individualité la plus entière »295.  Voor deze Société 

pour l’Encouragement des Beaux-Arts stelde hij voor naar het voorbeeld te kijken van de 

Sociétés in Gent en Antwerpen die de organisatie van de driejaarlijkse salons in handen 

hadden. De cercles van de verschillende steden dienden als een soort tussenschakel voor alle 

kunstenaars van de stad in kwestie om hun belangen te verdedigen.  

De vraag moet echter gesteld worden in welke mate de kansen voor elk kunstenaarslid gelijk 

waren: waren bepaalde kunstenaars bevoordeeld door hun functie in de vereniging of banden 

met het bestuur? In het geval van de Exposition de Bruxelles van 1881 waren beiden 

vertegenwoordigers lid van het bestuur.  

Van 19 tot 27 februari 1882 deed zich een eerste groepstentoonstelling van een twaalftal 

kunstenaars voor in de C.A.L. van Gent.296 In La Flandre Libérale werd voornamelijk 

aandacht geschonken aan de twee Gentse kunstenaars die ook actief waren in de Brusselse 

kunstkring L’Essor: Théo Van Rysselberghe (1862-1926) en Rodolphe Wytsman (1860-

1927).297 Beiden werden geprezen omwille van hun originaliteit, impulsiviteit en passie. De 

journalist beoordeelde vaak naar gelang de natuurgetrouwheid van de representatie, conform 

met bepaalde traditionelere waarden. Certaines incorrections van proporties bij Wytsman 

werden vergeven door zijn persoonlijkheid en originele visie. Théo Van Rysselberghe werd 

insgelijks positief onthaald door de recensent. Armand Heins (1856-1936) schonk de 

bezoekers op deze expositie een soort van reisverslag met studies en tekeningen uit Italië. Ook 

Charles De Kesel (1848-1922), Louis Maeterlinck en Tytgadt kregen een positieve evaluatie 

door de krant. De reeds gewaardeerde Jean Delvin, die net een gouden medaille als 

herkenning verkregen had, maakte een comeback op deze expositie na een tijdlang niet 

                                                      
293 Van Kalmthout, Muzentempels :multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 45. 
294 Saskia De Bodt, Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890, 73.  
295 De Ronge, Exposé de la Situation de la Société. Assemblée générale du 24 avril 1881, s.p. 
296 Cfr. bijlage XIII voor het tentoonstellingsoverzicht van jaar 1882 
297 La Flandre Libérale, 27 februari 1882 : « Car j'admets très bien qu'on discute les procédés de ces jeunes écoles, et qu'on 
critique ces énergiques chercheurs qui sont nés évidemment pour faire la terreur des académies et des bourgeois. Mais 
aucun artiste ne contestera qu'ils ont un talent primesautier et fougueux, qu'ils poussent dans des voies nouvelles l'Art, cet 
éternel Juif-Errant qui doit marcher toujours et subir d'incessantes transformations. » 
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tentoon te stellen in Gent. Ten slotte werden ‘les jeunes filles’ van de tentoonstelling 

besproken: Emma De Vigne, Gusta Van Butsele, Léonie Rolin en Juffrouw Allard. Deze 

dames zullen frequent terugkomen in de tentoonstellingen van de Cercle. 298 Dergelijke 

groepstentoonstellingen werden nog vaak georganiseerd doorheen het bestaan van de Section 

des Arts waarbij vaak eenzelfde kern van (Gentse) kunstenaars gecombineerd werden met 

minder frequente exposanten.  

In tegenstelling tot de Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles doken reeds 

eenmanstentoonstellingen op in de vroege periode van de tentoonstellingsactiviteiten van de 

Gentse Cercle. In Brussel lag lange tijd de klemtoon enerzijds op tombola-exposities, 

vergelijkbaar met de kersttentoonstellingen in de Gentse C.A.L.  Anderzijds werden vooral 

werken die geschonken werden en tevens als decoratie voor de lokalen dienden, getoond. Pas 

na 1900 verschenen er ook eenmanstentoonstellingen.299 In de C.A.L. van Gent exposeerden 

al sinds 1883 individuele kunstenaars: in maart met Théo Van Rysselberghe die studies 

toonde van zijn reizen naar Marokko en Spanje en enkele werken van de kunstschilder Jan 

Van Beers (1852-1927) in april. Van Rysselberghe zou in maart 1885 nogmaals alleen 

tentoonstellen. Hoewel deze individuele tentoonstellingen onder latere voorzitters zouden 

toenemen en omstreeks de eeuwwisseling een hoogtepunt bereikten, is het toch opmerkelijk 

dat zij reeds in deze beginperiode ondernomen werden.   

Sommige tentoonstellingen, net als de conferenciers, deden verschillende Belgische steden en 

verenigingen aan. Dit toont bijvoorbeeld de tentoonstelling met studies uit Marokko van Théo 

Van Rysselberghe van maart 1883 aan. Na de Gentse C.A.L. werd de tentoonstelling 

verplaatst naar het Paleis van Schone Kunsten te Brussel die geopend werd begin april.300 

Daar werd de expositie uitgebreid met werken en schetsen uit Spanje van Franz Charlez 

(1862-1928) en Dario de Regoyos (1857-1913), de Spaanse kunstenaar die op dat moment in 

Brussel woonde en bij L’Essor en later bij Les XX betrokken was. Zulke reizende 

tentoonstellingen waren niet het geval bij de vele groepstentoonstellingen bestaande uit 

Cercle-exposanten die vermoedelijk de verenigingslokalen niet verlieten.  

Tijdens de periode onder leiding van Louis Tytgadt organiseerde de Section des Arts een 

aantal tentoonstellingen met fotografische reproducties van meesterwerken voor de leden van 

de Cercle. Zo werden bijvoorbeeld in 1882 houtskoolreproducties van kunstwerken uit het 
                                                      
298 In het artikel werd zij als “La jeune phalange féminine du Cercle” genoemd, waarvan Mevrouw César de Cock aan het 
hoofd stond. La Flandre Libérale, 8 april 1883.  
299 Van Kalmthout, Muzentempels :multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 45. 
300 La Flandre Libérale, 23 maart 1883.  
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Madrileens Prado getoond, uit de collectie Braun.301 Meesters van de Vlaamse school, zoals 

Rubens en Teniers, maar ook Velazquez en Titiaan konden bestudeerd worden in Gent op 

deze manier. Men stelde zelfs voor een aantal van de reproducties op te kopen door de stad 

zodat deze konden dienen als inspiratiebronnen ten voordele van de kunstenaars, studenten 

aan de academie en andere kunstliefhebbers.302 Wie niet de kans kreeg naar Madrid te kunnen 

reizen, kon een bezoek brengen aan de C.A.L. de Gand om een idee te krijgen van de 

beroemdste werken van het Prado. Een ander voorbeeld, daterend uit hetzelfde seizoen, was 

een collectie van fotogravures met reproducties van de etsen van Rembrandt en Dürer. Deze 

tentoonstellingen waren gratis te bezichtigen door leden en tijdens de laatste dagen konden 

ook niet-leden tegen betaling de tentoonstellingen bezoeken. In 1884 werd een tentoonstelling 

met reproducties van kunstwerken van de oude meesters van de Berlijnse Academie en de 

Galerij van Kassel ingericht.303 In overeenkomst met het 1e artikel van het reglement van de 

C.A.L. gaf de vereniging de Gentenaren effectief de kans hun kennis over kunst uit te breiden. 

Een voordeel van een lidmaatschap als kunstenaar was de mogelijkheid tot verkoop die de 

(groeps)tentoonstellingen boden. In Gent bestond op dat moment niet veel alternatieven 

hiervoor. Naast de Universiteit die haar aula openstelde voor allerhande initiatieven en de 

officiële salons was de zaal van de Cercle één van de weinige plaatsen waar geregeld 

tentoonstellingen plaatsvonden.304 Eind 1882 etaleerde de Section des Arts 86 kunstwerken 

waarvan 34 verkocht konden worden. Deze tentoonstelling, van 22 oktober tot 2 november, 

verkocht werken van de juffrouwen Allard en De Vigne, de heren De Keghel, Xavier De 

Cock, Auguste Dael, maar liefst vijf van Jean Delvin, Gustave Den Duyts, twee van Godenne, 

vier schilderijen van Armand Heins, twee van Leroy, een aquarel van zowel Marchaud en 

Wytsman, een werk van Van Poelvoorde, terre-cuites van Van den Bossche en Van der 

Straeten en ten slotte verschillende werken van de voorzitter Louis Tydgadt. “[l’exposition] 

(…) montre une fois de plus que le goût artistique se propage en notre ville.”305 Een laatste 

notabele verwezenlijking in de beginperiode van de Section des Arts, was de constructie van 

een tekenzaal voor de kunstenaarsleden in het jaar 1883. Om dit financieel te verwezenlijken 

organiseerde de kunstkring een tentoonstelling opgedeeld in twee delen: een deel met werken 

                                                      
301 De aankondiging van deze tentoonstelling in La Flandre Libérale op 23 maart 1882 spreekt van de collectie Schmidt in 
plaats van de collectie Braun zoals de bespreking van de tentoonstelling op 3 april 1882 getuigt.  
302 La Flandre Libérale, 3 april 1882. 
303 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand.  
304 Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 134.  
305 La Flandre Libérale, 5 november 1882.  
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bedoeld ter verkoop en een tweede deel met werken die verloot werden via een tombola.306 

Hiervoor maakte men een oproep aan haar kunstenaarsleden om werken te schenken.307  

Besluitend kan opgemerkt worden dat in de beginjaren van de Gentse C.A.L. informatieve en 

postume tentoonstellingen regelmatig plaatsvonden. Charles Pauli en Liévin De Winne waren 

beiden recentelijk overleden. De kerst- en collectieve tentoonstellingen waren de meest 

conventionele manier voor de kunstenaarsleden om tentoon te stellen. De klemtoon van de 

Cercle lag toen niet enkel op het creëren van expositiegelegenheden voor contemporaine 

kunstenaars, maar ook op het verspreiden van kennis van kunst. Stilaan doken meer en meer 

groepstentoonstellingen en nadien particuliere tentoonstellingen op het programma van de 

Secton des Arts op.  

2.2.2. VAN 1886 TOT 1890: VOORZITTERSCHAP VAN AUGUSTE DAEL  
 
De Gentse Auguste Dael (1829-1894/1896) was één van de medestichter van de Section des 

Arts, ontstaan vanuit de impulsen van de kunstenaars van het Kunstgenootschap waarvan hij 

deel uitmaakte.308 Als kunstschilder creëerde Dael portretten, figuren en genretaferelen maar 

hij werd vooral geprezen om zijn positie als mecenas dan om zijn kunstproductie.309 Zo was 

hij van belang geweest voor jonge kunstenaars zoals Gustave Vanaise (1854-1902). Daarnaast 

beschikte hij over een aanzienlijke collectie kunstwerken die na zijn dood tentoongesteld en 

verkocht werden op een openbare verkoop op 18 december 1896.310 Deze collectie bevatte 

oude werken van Franse, Spaanse, Italiaanse, Engelse, Vlaamse en Hollandse meester zoals 

Caracci, Pourbus, Key… Maar ook contemporaine werken van Gentse kunstenaars, zoals 

werken van de gebroeders De Cock, Gustave Vanaise en Jef Lambeaux. Wat betreft Auguste 

Dael als voorzitter van de Section des Arts Plastiques van de C.A.L. is niet veel geweten. Hij 

wordt niet vermeld in het overzichtsverslag van Auguste Van Loo, die overigens wel lovend 

uit de hoek kwam over Louis Tytgadt als voorzitter. Een document van een latere voorzitter 

van de Section des Arts, Frédéric de Smet, trekt een aantal feitelijkheden van Van Loo’s 

verslag in twijfel, zoals de afwezigheid van Louis Maeterlinck als voorzitter bij Van Loo. De 

                                                      
306 Het gaat over de tentoonstelling van 8 tot 22 april 1883. (cfr. Tentoonstellingsoverzicht van het jaar 1883) 
307 La Flandre Libérale, 7 april 1883.  
308 Paul Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw (Brussel: Art Belgium, 1999-2000), 265. 
Opmerking: de sterftedatum in Piron is 1884 maar dit zou incorrect zijn: vanaf 1894 verdwijnt Auguste Dael pas uit de 
bestuurscommissie van de C.A.L. Bovendien getuigde andere geraadpleegde bronnen van het jaar 1894 (Dujardin 76, 
Biofiches Freya de Clercq, 86). Volgens de cataloog van de verkoop van zijn collectie zou zijn geboorte- en sterftejaar 1834-
1896 geweest zijn. 
309 Deseyn, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, 140.  
310 Catalogue de tableaux anciens & modernes, aquarelles, dessins, gravures et sculptures dépendant de la succession de feu 
M. Aug. Dael (Brussel: Hoest, 1896), s.p. 
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Smet maakte echter net zo min vermelding van Auguste Dael.311 De precieze reden van deze 

vergissingen blijft mij onbekend. Dael stond niet bekend als een vooruitstrevend voorzitter 

want wanneer in 1887 een aantal leden zich afscheurden en de kunstkring Wij Willen 

oprichtten, zou hij dit nooit erkend hebben. Bovendien zou hij volgens de Gentse krant 

L’Impartial geen kritiek kunnen verdragen hebben.312  

(Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen  
In februari en maart van het jaar 1886 werden twee tentoonstellingen van Charles De Kesel 

enerzijds en Constant Montald (1863-1944) anderzijds op touw gezet. Laatstgenoemde 

exposeerde slechts sporadisch in de Gentse vereniging  en maakte in datzelfde jaar faam 

buiten Gent wanneer hij de Prijs van Rome won.313 Een andere particuliere tentoonstelling 

met werken van Ferdinand Willaert (1861-1938) vond plaats in maart 1887. Ook Charles 

Doudelet (1861-1938) exposeerde alleen in de Cercle in september 1888. Deze symbolistische 

schilder, tekenaar en illustrator zou nadien tussen 1897 en 1902 nog vijfmaal participeren aan 

groepstentoonstellingen van de C.A.L. Ten slotte stelde ook de Brusselse Emile Wauters 

(1846-1933) solo en eenmalig tentoon in november 1888, vooraleer hij zich zou vestigen in 

Parijs.  

Wat opvalt aan de groeps- en kersttentoonstellingen uit deze periode is dat nagenoeg alle 

exposanten telkens weer verschijnen. Dit is niet vreemd aangezien deze speciaal en uitsluitend 

voor de kunstenaarsleden bedoeld waren. Voor de meeste onder hen betekende dit een 

uitgelezen kans om tentoon te stellen. De meest terugkerende namen tijdens deze periode zijn: 

Albert Baertsoen, Desiré De Keghel, 

Armand Heins, Carolus Tremerie, 

Rodolphe Wytsman, Omer Coppens, 

Clémence Jonnaert, Virginie Claes 

etc…  

Een ander, nieuw concept was een 

tentoonstelling met uitsluitend 

schetsen en studies (afb.17). Dit 

geschiedde op 27 november 1887 met 

schetsen van César De Cock, Gustave 

                                                      
311 Frédéric De Smet, Est-ce exact?, Fonds F. De Smet, HS III 16.387, Gent : Universiteitsbibliotheek.  
312 Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 52.  
313 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 978.  

Afbeelding 17: Uitnodiging Exposition d’Etudes Esquisses 
d’Atelier et d’Après Nature, 1887. 
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Vanaise, Auguste Dael, Jean Delvin, Jules Boulvin (aquarellist), Albert Baertsoen, Jules 

Gondry en Armand Heins. Ondanks een nieuw concept waren de deelnemers toch frequent 

terugkerende exposanten. Met uitzondering van Jules Gondry (1860-1921) die enkel in 1887 

en 1889 tentoonstelde in de C.A.L. 

Impasse?   
In haar thesis schrijft Hilde Van Leuven dat vanaf 1886 het conflict tussen “Doctrinairen en 

Progressisten” begint binnen de C.A.L. Dit zou zichtbaar geweest zijn op de 

kersttentoonstelling waarvoor vele kunstenaars zich onthouden hadden.314 In 1887 was de 

scheuring tussen “l’élément jeune et l’élément ‘vieux’” definitief. 315  Hierachter schuilt 

ontegensprekelijk een waarheid. Enige nuancering is echter noodzakelijk: de 

kersttentoonstelling van 1886 waarover ze het heeft, bevatte verschillende kunstenaars die zij 

rekende tot de jonge garde en die later tot Wij Willen behoorden zoals Omer Coppens, Albert 

Toefaert en Rodolphe Wytsman. Bovendien bleven de meeste van deze ‘progressieven’ 

verder in de C.A.L. tentoonstellen in de jaren 1887-1888 en verder, zelfs na de ‘definitieve 

scheuring’. Ondanks de noodzakelijke tempering bij Van Leuven moet er wel iets aan de hand 

geweest zijn binnen de C.A.L. en in de Gentse artistieke context van deze periode. Wat betreft 

de malaise binnen de Cercle werd eerder vermeld dat het ledenaantal vermoedelijk verzwegen 

werd tussen 1886 en 1891 in het verslag van Van Loo. De financiële situatie was gedurende 

deze periode evenmin rooskleurig met een dieptepunt in het jaar 1888.316 Bovenop deze zaken 

bleek nu ook een artistieke impasse aan de hand te zijn binnen de Section des Arts Plastiques. 

Als aanleiding of voorbode van de artistieke meningsverschillen doken bepaalde kunstenaars 

op die door de pers, zowel L’Impartial als La Flandre Libérale, onderscheiden werden van de 

andere exposanten. « De l'ardeur donc, des allures juvéniles! Laissons aux doctrinaires de 

l'art les froides compositions, laissons leur le genre ennuyeux (…) » 317 Op 18 juli zou de 

voorzitter een aantal van de jongeren ontslagen hebben omwille van morele en materiële 

vooroordelen van het bestuur, schrijft Van Leuven.318   

                                                      
314 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 26. (Van Leuven specifieert echter niet de reden waarom 
ze dit afleidt uit deze tentoonstelling.) 
315 Ibid., 55.  
316 Cfr. deel 1.3.1 . 
317 L’Impartial, 4 november 1885, zoals vermeld in [Van Leuven, 54.] Dit gaat over een tentoonstelling van 1 november met 
werken van Toefaert, Wytsman, Cogen en Tremerie.  
318 Van Leuven, "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 56. Haar bronnen voor deze uitspraak zijn echter enkel de 
pers waardoor ik de waarheidsgehalte van dit ontslag enigszins in twijfel trek : bijna alle leden van Wij Willen exposeren in 
latere jaren nog in de C.A.L. en blijven lid wanneer Wij Willen niet meer bestaat. In archieven van C.A.L. was nergens een 
document overgeleverd dat dit bewijzen kan.  
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In 1887 zullen een aantal jonge kunstenaars zich effectief van de C.A.L. afscheuren en de 

kunstkring Wij Willen oprichten. Ook in deze artistieke vereniging werden meerdere 

disciplines behandeld: schilderkunst, literatuur, poëzie en 

muziek. Een gedicht van Pol Anri in de eerste cataloog van 

1887 verwoordt de doelstellingen van de kring op een 

krachtige en artistieke wijze (bijlage XIV). Hoewel de 

vereniging een opvallende Nederlandstalige naam kreeg, 

werden de catalogi van 1887, 1891 en 1892 in het Frans 

opgesteld met uitzondering van het gedicht van Pol Anri in 

de eerste cataloog van 1887.319 Hieruit blijkt dat de groep 

zich duidelijk wou profileren als jonge kunstenaars die 

wilden meespelen in een artistiek vernieuwingsproces. Jules 

Dujardin haalde de spanning tussen de C.A.L. en de jongeren 

van Wij Willen aan.  

« Le Cercle Artistique de Gand étant, d'ailleurs comme tous les cercles artistiques de la 

Belgique, composé d'éléments disparates et qui ne sauraient guère sympathiser... un cercle 

d'art indépendant nommé Wij WIllen est fondé vers 1885 pour favoriser les expositions des 

oeuvres dues aux jeunes artistes… » 320 

Er zijn minstens vier tentoonstellingen bekend van de vereniging: 321 een eerste in 1887, een 

tweede in 1888,  een derde in 1891,322 een vierde in 1892.323 Dertien kunstenaars, waarvan 

tien lid en regelmatig exposerend in de C.A.L., participeerden aan de eerste tentoonstelling 

met 118 kunstwerken in totaal.324 Op de tweede tentoonstelling deden 11 kunstenaars, 

waarvan tien lid en exposerend in de C.A.L., mee met 36 uitgestalde werken.325 De vierde 

tentoonstelling telde 14 participerende kunstenaars met 92 werken.326 Over welke kunstenaars 

gaat het en wie waren de oprichters van deze kunstkring Wij Willen?  De drijvende krachten 

en oprichters waren:327 Omer Coppens, Frans De Vos, Pieter Heckers, Paul Lebrun, Hippolyte 

                                                      
319 Veraverbeke, “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène,” 164.  
320 Jules Du Jardin, “Les artistes contemporains”, in L’Art Flamand (Brussel: Boitte, 1899-1900), vol. 6, 174.  
321 Hieromtrent bestaan een aantal fouten in de literatuur: in de masterscriptie van Els Veraverbeke wordt bijvoorbeeld 
geschreven dat Wij Willen slechts 2 tentoonstellingen organiseerde in 1887 en 1888.  
322 Catalogue 3ième Exposition des Beaux-Arts du Cercle ‘Wij Willen’,au palais de l’Université (Gent: Impr. Louis  Van 
Melle, 1891), s.p. Van 22 november tot 7 december. 
323 Catalogue 4ième Exposition du ‘Wij Willen’, au palais de l’Université (Gent: Vanderpoorten, 1892.  
324 Catalogue, 1ère Exposition du Cercle Artistique ‘Wij Willen’ (Gent: Vanderpoorten, 1887), s.p. 
325 Kataloog, 2de tentoonstelling van den kunstkring ‘Wij Willen’(Gent: Vanderpoorten, 1888), s.p.  
326 Catalogue 4ième Exposition du ‘Wij Willen’, au palais de l’Université (Gent: Vanderpoorten, 1892), s.p. Van 18december 
tot 2 januari 1893. 
327 Règlement Wij Willen, n.d., Vliegende bladen, VLBL. HFI. C. 056.06, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afbeelding 28: Prent uit cataloog 2e 
tentoonstelling van den kunstkring 
Wij Willen, 1888. 
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Le Roy, Louis Mast, Albert Toeffaert, Henri Van Melle, Joseph Vindevogel, Ferdinand 

Willaert.328 Van deze tien kunstenaars exposeerden acht regelmatig in de Cercle, zowel vóór, 

tijdens en na de oprichting van Wij Willen. De exposanten van Wij Willen die nooit 

exposeerden of lid waren bij de C.A.L., waren vaak kunstenaars van buiten Gent zoals 

bijvoorbeeld Philippet Leon, Florimond Van Acker of Louïs Van Engelen. Opvallend en 

enigszins logisch is dat geen enkel bestuurslid van de C.A.L. zich zou aansluiten bij de 

jongerenbeweging aangezien de jongeren zich voornamelijk tegen het bestuur wilden afzetten. 

Bovendien bevatte Wij Willen geen enkele vrouw onder haar leden en exposanten, in 

tegenstelling tot de C.A.L.  

Volgens Freya De Clerck, die dieper onderzoek gedaan heeft naar de receptie en overlevering 

van de vereniging, heeft de afwezigheid van Wij Willen in de pers te maken met de 

ontstaansgeschiedenis van de groep.329 De C.A.L. had namelijk, samen met haar spreekbuis 

La Flandre Libérale, nooit de afscheuringsgroep erkend als een zelfstandige en 

onafhankelijke vereniging. Wij Willen is dan ook nooit, al dan niet opzettelijk, uitgegroeid tot 

een geïnstitutionaliseerde vereniging met bestuur. Wanneer Wij Willen voor de eerste maal 

exposeerde, zal La Flandre Libérale hen niet linken aan de C.A.L. Het leek daar dat deze 

kunstenaarsgroep uit het niets opgedoken was.330 Hoewel er beslist rivaliteit tussen de 

afscheuringsgroep en de grotere C.A.L. bestond, blijkt toch uit een brief van Albert Toefaert 

(1856-1909) op briefpapier van Wij Willen dat zij ijverden voor “une bonne confraternité” 

tussen de twee verenigingen (bijlage XV). Deze wens uitte hij wanneer de Cercle Hippolyte 

Le Roy (1857-1943) uitkoos om de kunstenaars van Oost- en West-Vlaanderen te 

vertegenwoordigen op de Exposition des Beaux-Arts te Luik in 1892. Wij Willen juichte deze 

keuze voor een gemeenschappelijk lid van harte toe opdat ook hun belangen gerepresenteerd 

zouden worden in Luik. Wij Willen zou eerder om een losse groepering gegaan zijn van 

kunstenaars en artistiekelingen die zich bewust waren van de nieuwe (Brusselse) tendensen 

met onder meer de stichting van Les XX in 1884. De vereniging is er echter nooit in geslaagd 

om eenzelfde invloed en naam te verkrijgen om vermoedelijk diverse redenen. Ten eerste 

waren zij te provincialistisch georganiseerd en ontbraken zij de steun van een mecenas figuur 

met internationale allures zoals Octave Maus in het geval van Les XX. Auguste Dael, die de 

                                                      
328 Andere exposanten van Wij Willen waren: Albert Baertsoen, Maurice Bekaert, Léon Billiet, Jules De Wette, Charles 
Doudelet, Joseph Horenbant, George Minne, Constant Montald, Leon Philippet, F. Reclaire, Carolus Tremerie, Dominique 
Van den Bossche en  Rodolphe Wytsman. Volgens Van Leuven zou het opvallend zijn dat de meest dynamische onder hen 
aan de Kuiperskaai woonden, zoals Leroy, Philippet(Brussel/rome), Van  Melle (Gent), Willaert (Gent) en Wytsman 
(Brussel) en Billiet (Kortrijk).  
329 Freya de Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 53.   
330 La Flandre Libérale, 14 oktober 1887, zoals vermeld in [Van leuven, 56.] 
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functie van belangrijk kunstpromotor vervulde in Gent, erkende de vereniging niet en bevond 

zich meer aan de conservatieve zijde van het conflict. Aan Fernand Scribe (1851-1913), een 

ander belangrijk Gents mecenas, was avant-gardekunst niet besteed want zijn artistieke smaak 

was voorzichtig en gevormd door de academische traditie.331 Scribe had contacten met de 

kring maar werd enigszins tegengehouden door zijn goede verstandhouding met de Gentse 

burgerij en bestuursleden van de rivaliserende C.A.L. (waartoe hij zelf ook behoorde) zoals 

Jean Delvin en Albert Baertsoen.332  Bij laatstgenoemde kunstenaar kan een ietwat 

ambivalente houding opgemerkt worden ten opzichte van de groep Wij Willen. Enerzijds 

exposeerde Baertsoen zowel op de eerste tentoonstelling van Wij Willen in 1887 als op de 

vierde in 1892. Anderzijds toont een brief aan Jean Delvin de negatieve gevoelens van 

Baertsoen voor de nieuwe kring aan. Hierin waarschuwde hij Delvin dat deze ‘pretentieuze 

jonge garde’ Scribe poogde te manipuleren en besprak hij hoe ze kunnen weerstaan aan deze 

groep (bijlage XVI).333   

« Oui, je sens cette influence montante des Wij willen, c-a-d. des médiocres, des arrivistes, de 

tout ce groupe remuant et prétentieux et chez lequel aucune des promesses du n’a été tenue. 

Car ces gens là sont vraiment dépourvus de talent ! Il y a maintenant, me semble-t-il, une 

poussée de peintres « ordinaires » qui se font jour, à Bruxelles comme à Gand ! »334 

Ten tweede misten zij steun van het Gentse stadsbestuur, dat een sterke band had met het 

bestuur van de C.A.L., en dus ook enige vorm van subsidies. Daardoor bleven zij afhankelijk 

aan de Cercle. De leden en oprichters van Wij Willen bleven meewerken en exposeren op de 

traditionele tentoonstellingen van de Cercle na de afscheuring. Wanneer de jongerenkring  – 

in stilte - werd opgedoekt, bleven de kunstenaars aangesloten bij de C.A.L. Bijvoorbeeld 

Ferdinand Willaert (1861-1938), één van de drijvende krachten achter Wij Willen, stelde 

gedurende de periode van Wij Willen eveneens tentoon op twee kersttentoonstellingen van de 

C.A.L. en hield in 1887 zelfs een individuele tentoonstelling in de zaal aan het Sint-Jansvest. 

Het zou kunnen dat de mislukking van Wij Willen tot een volgroeide vereniging enigszins het 

artistieke peil van de Cercle omhoog geholpen had doordat de meer progressieve leden na en 

tijdens de afscheuring bleven participeren aan de Cercle-tentoonstellingen.335 Er waren 

inderdaad verschillende vertegenwoordigers aanwezig van nieuwe stromingen zoals de 

symbolistische Constant Montald, Charles Doudelet, Omer Coppens en George Minne die 
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hier zijn debuut maakte.336  Ook de impressionistische Ferdinand Willaert, Rodolphe 

Wytsman, Joseph Horenbandt, Léon Billiet, Emile Claus en Alexandre Marcette waren 

aanwezig. Henri Van Melle, Jules Gondry en Jules De Wette daarentegen behoorden tot de 

sociaal-realistische kunstenaars. Niettemin mag het aspect van de ‘Wij Willers’ als 

vernieuwers zeker niet overdreven worden: ook traditionele kunstenaars en kunstenaars van 

conventionele genres van stadsgezichten en begijnhofzichten behoorden tot hen. Het waren 

kunstenaars zoals Albert Baertsoen en Carolus Tremerie die de nieuwe stromingen, in een 

weinig revolutionaire vorm van vertrouwde taferelen, conventioneel maakten voor het 

burgerpubliek.337  

Ondanks de innerlijke verdeeldheid leek de C.A.L. wel een soepelheid te bezitten: de 

kersttentoonstelling van 1888 kreeg positieve commentaren in de pers zoals “l’emporte 

certainement sur celles des années précédentes”.338 Verschillende kunstenaars die ook tot Wij 

Willen behoorden, toonden hun werk hier wat opnieuw toont dat de afscheuring helemaal niet 

zo strikt moet gezien worden: kunstenaars bleven lid van de C.A.L. naast hun activiteiten in 

Wij Willen.   

Deze ontwikkelingen zijn te plaatsen in een groter geheel van een artistiek conflict tussen 

modernisme en traditionalisme in de tweede helft van de 19e eeuw. Wat de verschillende 

cercles op artistiek vlak te bieden hadden aan kunstenaars, heeft op verschillende tijdstippen 

problemen gebracht. Weerbarstigheid en protesten van de jonge kunstenaars binnen de Cercle 

is vergelijkbaar met wat in de Brusselse C.A.L. reeds  vroeger voorviel. Oppositie tegen de te 

geringe expositiemogelijkheden in 1861 leidde in Brussel tot de afscheuring en oprichting van 

de Société d’Artistes die, net zoals Wij Willen, een aantal jaar later in 1865 opnieuw fuseerde 

met de C.A.L. In de jaren ’80 ontstond het beeld van de jonge en onstuimige kleine 

kunstenaarsgroeperingen zoals L’Essor en Les XX wat snel tot een cliché groeide waarmee de 

jongeren zich afzetten tegen de steevast als conservatief beschouwde cercles.339 Een citaat van 

Henry Van de Velde benadrukte dit nogmaals:  

« (…) on sait ce que veut dire en Belgique cercle artistique: incrustation féroce sur le banc 

principes routiniers et salutaires, grognements asthmatiques et perpétuels contre toute claire 

chanson jeune, frousse à l'état chronique à chaque essai d'affranchissement ou de révolte, et 

                                                      
336 Veraverbeke, “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène,” 163.  
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l'on connait suffisamment le dégoût que proclament pour notre enthousiasme d'hommes jeunes 

encore, de foi robuste en l'art tous ces inutiles podagres qui traînent après eux une odeur de 

chair morte et ne produisent plus que de la fumée et des crachats. »340 

Een citaat uit L’Art Moderne, de spreekbuis van Les XX, is soortgelijk : «L’Essor est 

actuellement l’expression à Bruxelles de la jeune école de peinture et de sculpture, le cercle y 

représente les artistes arrivés.» 341 Deze ietwat agressieve beeldvorming staat echter los van 

de ware artistieke praktijk van de cercles, zoals nog verder aangetoond zal worden in dit 

hoofdstuk.  

Dat er in de Gentse C.A.L. in 1887 een impasse op verschillende vlakken aan de hand was, 

kan naast de afscheuring van de jongere kunstenaars afgeleid worden aan de oprichting van de 

Union des Artistes Gantois door de Section des Arts van de C.A.L. zelf. Het is opvallend dat 

dit in hetzelfde jaar gebeurt als de oprichting van Wij Willen en zou vermoedelijk mede 

gediend hebben om tegengewicht te bieden tegen de afscheuring.342 De stichting gebeurde om 

financiële redenen. Dit valt af te leiden uit het officiële doel van de kring: “la constitution 

d’une caisse d’art et de secours (…) dans le but de favoriser les progrès de l’art et de 

secourir en cas de besoin les artistes nécessiteux”343. Het officieuze doel zou volgens Freya 

De Clercq het “hervergulden” geweest zijn van de C.A.L. in de letterlijke betekenis.344 

Bovendien lijkt het mij plausibel dat deze hulpkas een reden voor bepaalde kunstenaars kon 

geweest zijn om de Cercle niet te verlaten tijdens de artistieke impasse van 1887. 

Oorspronkelijk was de hulpkas enkel bedoeld voor de Gentse C.A.L., wat een grote steun 

moest betekend hebben voor haar beeldende kunstenaarsleden. Dit stoot echter ook op protest 

bij andere Gentse kunstenaars die het initiatief van elitarisme verweten.345  Uit de 

briefwisseling van Auguste Dael naar Auguste Wagener blijkt dat de organisatie van de 

‘Union des Artistes Gantois’ geregeld werd binnen de administratie van de kunstafdeling 

waarbij de voorzitter van de overkoepelende C.A.L. zijn goedkeuring moest geven bij 

bepaalde beslissingen.346 De middelen van de hulpkas waren samengesteld uit de bijdragen 

van de effectieve cercleleden (6 fr. per trimester), de donaties van de ereleden van de C.A.L., 
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de boetes geïnd door de C.A.L., de opbrengsten van feesten georganiseerd door de Union, de 

bijdragen van de cercleleden die niet tot de Section des Arts hoorden (10 fr. per jaar) en de 

bijdragen van niet-cercleleden (15 fr. per jaar).347 Dankzij deze inkomsten werd een soort van 

sociale bijstand tewerk gesteld voor de kunstenaars van de Section des Arts Plastiques. 

Wanneer een lid werkonbekwaam of ziek verklaard werd door een aangewezen dokter kon hij 

rekenen op geld van het hulpfonds dat was omgezet in obligaties en gedeponeerd in een 

openbare bank.348 Een raad van bestuur werd opgericht, bestaande uit: voorzitter F. van 

Crombrugghe (baron en provinciaal adviseur), vicevoorzitter Auguste Dael, secretaris Louis 

Maeterlinck, schatbewaarder E. De Keyzer, Désiré De Keghel, Armand Heins, Alphonse 

Cogen, R. De Pauw, R. Vanderstraeten, J. Vermeulen, Maurice Heins (jurist), A. Vercruysse-

Bracque. Enkel de laatstgenoemde was, tot zover ik weet, geen lid van de C.A.L. en 

bovendien was dit de eerste maal dat een uitgesproken niet-liberaal in een bestuursfunctie van 

de Cercle geplaatst was.349 Maar liefst zeven kunstenaars maakten deel uit van het bestuur 

maar allen gekenmerkt door een conservatieve reputatie. De activiteiten van de vereniging 

focusten voornamelijk op het retrospectieve, mogelijk bedoeld als tegengewicht aan de 

contemporaine tentoonstellingen van de Wij Willers. In 1888 organiseerde de Union des 

Artistes Gantois een historische tentoonstelling van de 19e-eeuwse Gentse kunstenaar en in 

1889 twee tentoonstellingen van respectievelijk oude schilderijen en oude schetsen. Op de 

tentoonstelling van 1888 exposeerden onder meer een aantal succesvolle Gentse 

publiekstrekkers zoals Cogen, De Keghel, Delvin, Den Duyts, Heins, Montald en Vanaise. 

Ook minder bekende en amateur-kunstenaars Ferdinand Aelman, Emile Lebrun, Gustave 

Miry, Vital Sterk en Jan Vermeulen stelden toen tentoon. Buiten Constant Montald was geen 

enkel van hen exposant of lid van de afscheuringsgroep Wij Willen. Het volgende jaar, in 

1889, werd de ‘Exposition de Tableaux Anciens’ georganiseerd door de  Union des Artistes 

Gantois maar “avec le concours du Cercle Artistique et Littéraire” en samengesteld door 

verscheidene voorname, Gentse kunstcollecties zoals die van C.A.L.-voorzitter Auguste 

Dael.350 Deze Union des Artistes Gantois als constructie van materiële steun geboden door de 

Section des Arts van de C.A.L. zou een unicum betekenen in relatie tot de andere cercles 
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artistiques in België. De meeste cercles waren niet actief begaan met de materiële belangen 

van de kunstenaarsleden.351  

2.2.3. VAN 1890 TOT 1892: VOORZITTERSCHAP VAN LOUIS MAETERLINCK 
 
Slechts gedurende twee jaar stond Louis Maeterlinck (1846-1926) aan het hoofd van de 

Beeldende Kunst afdeling. Deze voorzitter was zowel schilder als auteur en kunsthistoricus. 

Aan de academies van Gent en Antwerpen genoot hij een opleiding als kunstschilder waarbij 

hij een voorkeur ontwikkelde voor historische taferelen, genrestukken en portretten.352 Als 

historicus en auteur legde Maeterlinck zich toe op de Gentse kunstschool en publiceerde hij 

verschillende werken. Bovendien was hij een voorstander van het verbinden van de Gentse 

kunst met de Franse.353 In 1896 promoveerde hij tot conservator aan het Museum te Gent 

waar hij een volledige reorganisatie van het museum doorvoerde. Het behoud en beheer van 

de kunstwerken waren een bezorgdheid doorheen zijn carrière als conservator.354 Hij sloot 

zich aan bij meerdere kunstverenigingen waaronder La  libre critique, art et littérature van 

Brussel en de Brusselse C.A.L. In de Cercle zou hij zich als academische geschoold 

kunstenaar, liberaal en lid van de loge, thuis gevoeld hebben.355 Vanaf zijn benoeming als 

voorzitter op 6 maart 1890 trachtte hij de eenheid en gematigdheid in de cercle te verzekeren 

door de uitgesproken doctrinaire of progressistische krachten in te tomen.356 Een fragment uit 

een brief met een lofzang over Louis Maeterlinck van Baron van Crombrugghe geadresseerd 

aan een senator die meebesliste of Maeterlinck al dan niet in de Leopoldsorde kon opgenomen 

worden, onthult het karakter van de man als voorzitter:  

« Actuellement depuis qu'il est président de la Section des arts au Cercle Artistique et 

Littéraire de Gand, les expositions les plus intéressantes s'y succèdent. Il a donné un nouvel 

essor à cette section artistique. Il est parvenu à faire revivre cette phalange presque tombée. 

Par sa considération et son zèle, il est parvenu à s'entourer des plus distingués de nos artistes, 

à conquérir leurs sympathies et, chose étrange, à dominer les jalousies. Les artistes de mérite 

presque mis en demeure de choisir entre le cercle artistique les "Wij Willen" et l'union des 

artistes des Flandres tombée entre des mains socialistes, se sont rangés autour de L. 
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Maeterlinck. A son honneur il a su éviter de faire de la politique, c'est un hommage que je 

m'empresse de lui rendre ». 357 

Hij zou er dus in geslaagd zijn de Section des Arts weer nieuw leven in te blazen door de 

meest gedreven kunstenaars voor zich te winnen, zonder gebruik te maken van politiek. 

Onderlinge jaloezieën van kunstenaars drukte hij de kop in. Hij functioneerde als een centrale 

figuur waarrond de apolitieke kunstenaars zich konden groeperen. Tussen de jaren 1882 en 

1893 stelde Louis Maeterlinck zelf intensief tentoon in de Gentse C.A.L., nadien niet meer. 

Op 28 juni 1904 werd wel nog een souper georganiseerd ter gelegenheid van hem, Emile 

Claus (1849-1922) en Scribe omwille van hun recent behaalde onderscheidingen.358   

Interactie in het nationale, artistieke milieu 
De briefwisseling van de Section des Arts onder voorzitterschap van Maeterlinck bewijst dat 

de sectie, georkestreerd door de voorzitter, zich actief bezig hield met contacten van de 

kunstafdeling op grote nationale tentoonstellingen. Hieruit blijkt enige inbreng van de 

vereniging op de Triënnale-expositie te Antwerpen. Op de agenda van een vergadering van 

het Gentse bestuur stond het volgende: 

« Lecture d’une lettre de la société royale pour l’encouragement des Beaux-Arts à Anvers : 

Proposition de modifications importantes aux Salons Triennaux. Il y aurait un Salon des 

Blancs, sculptures, gravures, dessins, l’une année et un salon de Peintures, l’année suivante. 

La décision à prendre par la Section, pour l’avis à donner, intéresse spécialement les 

Sculpteurs. Ceux-ci sont priés de se rendre à cette séance.»359   

De mening van de Section des Arts Plastiques werd meermaals gevraagd bij beslissingen voor 

grote tentoonstellingen. Auguste Wagener raadpleegde de mening van de Section des Arts  

voor een vraag te beantwoorden van de Société pour l’Encouragement des Beaux-Arts de 

Gand. Wagener schreef Maeterlinck aan hem te beantwoorden, “avec l’avis motivé des 

artistes intéressés”, alvorens hij een beslissing zou nemen.360  

De voorzitter van de kunstafdeling van de Antwerpse Cercle Artistique, Littéraire et 

Scientifique die als lid ingeschreven was in de Gentse C.A.L. communiceerde naar 
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Maeterlinck zijn verbazing omtrent een agendapunt van de Gentse kunstafdeling voor de 

vergadering van 21 maart 1890 in verband met veronderstelde hervormingen van het 

Triënnale-salon door de Antwerpse Cercle.361 Deze correspondentie getuigt van interactie 

tussen de cercles op niveau van de beeldende kunsten.  

Een laatste voorbeeld komt uit een brief naar de sectieleden op 8 juli 1890 met de boodschap 

dat Desiré De Keghel (1839-1901) op een bestuursvergadering door Maeterlinck uitgekozen 

was tot voorlopig afgevaardigde van de C.A.L. voor de volgende Exposition Triennale te 

Brussel. De definitieve stemming zou door de hele sectie op 13 juli gebeuren.362 Deze 

ontwikkelingen waren echter geen unicum onder het voorzitterschap van Louis Maeterlinck 

maar betekenden een trend doorheen het hele bestaan van de Section des Arts. De voorbeelden 

tonen aan dat de vereniging vermoedelijk functioneerde als een soort platform om andere 

expositiemogelijkheden te bekomen voor de kunstenaarsleden. De bestuursleden konden via 

de vereniging hun inspraak in het Belgische kunstmilieu vergroten. Een aanzienlijk deel van 

de briefwisseling hieromtrent is echter in grotere mate overgebleven van deze periode en de 

latere jaren 1890.  

(Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen 
De tentoonstellingen van deze korte periode kunnen niet onafhankelijk beschouwd worden 

van de voorgaande en volgende periode, aangezien Louis Maeterlinck slechts voor een korte 

tijd de taak als voorzitterschap vervulde. Toch begint een toename van 

eenmanstentoonstellingen op te vallen. Vooral het jaar 1892 met vijf privé-tentoonstellingen 

is opmerkelijk met een expositie van Emile Claus (1849-1924) van 10 tot 24 januari met 

onder meer zijn beroemde werk IJsvogels (afb. 19). Auguste Van Loo vermeldde in het 

jubileumverslag van 1905 expliciet dit werk bij de kunstenaar in een (incomplete) opsomming 

van de exposanten in het seizoen 1891-1892,363  wat een zekere fierheid zou kunnen 

betekenen.  
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Andere kunstenaars die solo tentoonstelden waren onder andere de Naamse Academie-

directeur Théodoor Baron (1840-1899) die viermaal exposeerde waarvan drie keer in 1892-

1893, Jules Ceuppens zowel in 1890 als in 1892 en Francis Nys in 1892. De van oorsprong 

Brusselse Théodoor Baron, bevriend met Félicien Rops en Octave Maus, was medestichter 

van de Société Libre des Beaux-Arts en had zich in de jaren ’60 losgemaakt van de 

academische voorschriften in de realistische landschapsschilderkunst.364 Wanneer hij tussen 

1892-1893 exposeerde in Gent had hij reeds naam gemaakt als een gevestigde kunstenaar. 

Opvallend is dat ook Ceuppens intensief en - op één tentoonstelling na in 1900 - uitsluitend 

tussen 1890 en 1893 tentoonstelde in de C.A.L. De schilder en afficheontwerper Francis Nys 

(1863-1900) stelde slechts eenmaal tentoon in de Gentse cercle en was meer in Antwerpen en 

Brussel te situeren. Rodolphe Wytsman en zijn vrouw Juliette Trullemans stelden samen 

tentoon in november 1890. De kunstschilder Rodolphe Wytsman was lid van de Brusselse 

kunstkring ‘L’Essor’ en tevens medestichter van ‘Les XX’ waar hij echter in 1886 reeds 

ontslag nam.365 Het echtpaar was woonachtig in Brussel maar zal gezamenlijk ongeveer dertig 

keer exposeren in de Gentse C.A.L., aanvankelijk enkel Rodolphe Wytsman en vanaf 1887 

frequent in gezelschap van zijn echtgenote. Daarnaast toonde Armand Heins zijn oeuvre in 

                                                      
364 Robert Hoozee en Monique Tahon-Vanroose, Het Landschap in de Belgische Kunst 1830-1914 (Gent : Museum voor 
Schone Kunsten, 1980), 136.  
365 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 1599.  

Afbeelding 39: Cataloog van de Exposition de Tableaux d’Emile Claus, 1892 
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1890 en eveneens Henri Langerock (1830-1915) in 1891, een eenmalige exposant op eigen 

verzoek.366 Gustave Goemans (1833-1900) stelde samen met Gustave Michel tentoon in 

februari 1891. Bovendien werd diezelfde kunstenaar verkozen als afgevaardigde van het 

toekomende salon. Dit viel aangezien hij niet behoorde tot de gebruikelijke kring van 

kunstenaars die in de prijzen vielen of gekozen werden om de kring elders te 

vertegenwoordigen.367  

In maart 1892 vond een opmerkelijke tentoonstelling van de ‘Nederlandsche Etsclub’ plaats 

met onder andere Jan Toorop (1858-1929). Het was voor Gent eerder uitzonderlijk dat een 

buitenlandse kunstenaarsvereniging als groep exposeerde en ook Nederlandse kunstenaars 

bezochten niet in grote getallen de Gentse Cercle. Willem Roelofs en verschillende van zijn 

Nederlandse collega’s stelden in de laatste decennia van de negentiende eeuw wel regelmatig 

tentoon in Brussel en Antwerpen maar slechts sporadisch in Gent.368  

Een tentoonstelling van reproducties naar de kunstwerken van de Engelse prerafaëlieten werd 

volgens Van Loo georganiseerd in 1892, waar helaas amper informatie over beschikbaar is. 

Van Leuven noch archiefstukken zoals aankondigingen, programma’s of uitnodigingen 

bevestigen deze tentoonstelling. De enige bron die deze fotografische expositie aanhaalt, is 

Auguste Van Loo die exacte datum en inhoud onvermeld laat.369  

Wat betreft de kersttentoonstellingen tijdens deze periode waren de meningen van de 

contemporaine pers verdeeld. Over de kersttentoonstelling van 1890 schreef Van Leuven op 

basis van een artikel in L’Impartial de volgende woorden: “De jongeren weten zich op haar 

kersttentoonstelling te infiltreren waardoor deze dynamisch en vernieuwend kan genoemd 

worden”370. La Flandre Libérale zou daarentegen geen aandacht geschonken hebben aan de 

impact van deze kunstenaars. Het is inderdaad zo dat een aantal namen voor de eerste maal 

opdoken op een kersttentoonstelling, zoals Ferdinand Aelman, Jules Ceuppens, Emile Claus, 

Gustave Goemans en Jos Horenbant. Niettemin bestaat de kans dat de L’Impartial overdreef 

aangezien de meeste van de exposanten de jaren voorheen ook op de kersttentoonstellingen 

aanwezig waren. De kersttentoonstelling van 1891 werd door het Gentse culturele tijdschrift 

Le Réveil als een fiasco beschouwd: « Nous nous garderons bien de souffler mot de 
                                                      
366 Briefwisseling tussen Henri Langerock en de Section des Arts Plastiques, 11 februari 1891, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 050.08, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
367 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 61.  
368 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 50 (voetnoot 77). 
(Willem Roelofs zou nooit in Gent exposeren) 
369 Auguste Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 20.(Ook in : Koninklijke kunst- en letterkundige 
kring, 1879-1989, 32. 1e Hoofdstuk van dit boek is bijna een complete overname van het verslag van Auguste Van Loo.) 
370 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 58. (Bron Van Leuven : L’Impartial, 23 december 1890). 
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l’exposition de Noël du Cercle Artistique, exhibition puffiste, absolument ratée, même comme 

mauvaise plaisanterie… »371. De kersttentoonstelling van 1892 viel officieel al onder het 

nieuwe voorzitterschap van Jean Delvin die eind 1892 aan het hoofd van de Section des Arts 

Plastiques kwam te staan.   

De ontwikkelingen binnen de zustervereniging Union des Artistes Gantois in deze periode 

waren opmerkelijk. In 1890 werd de oorspronkelijke doelstelling om een hulpkas voor Gentse 

kunstenaars te betekenen, afgevoerd wanneer ook kunstenaars van buiten Gent werden 

aangetrokken. Een logische naamsverandering naar Union des Artistes des Flandres volgde. 

De vereniging viel nog steeds binnen de administratie van de C.A.L. maar ging stilaan meer 

haar eigen pad op door bijvoorbeeld vanaf 1891 niet langer in de lokalen van de C.A.L. te 

exposeren maar in de universiteitsaula. Verschillend met voorheen was de afschaffing van de 

hulpkas en een uitbreiding van het ledenaantal door de aantrekking van niet-Gentenaren. 

Bovendien kreeg de vereniging een progressiever372 en minder liberaal gelaat omdat zij vanaf 

nu leden buiten Gent en de C.A.L. aantrok.373 Het reglement gaf aan dat een aparte voorzitter 

en vicevoorzitter aangesteld zouden worden, maar de precieze benoeming van deze 

commissieleden werd nog nergens teruggevonden.374  Freya De Clercq verklaarde de 

verandering naar de Union des Artistes des Flandres door een tekort aan inkomsten en het 

afzwakken van de artistieke belangstelling rond 1890. Begin juni 1891 kwam de C.A.L. in 

aanvaring met de Union des Artistes des Flandres in verband met de keuze van een jurylid 

voor het salon van Antwerpen.375 Het katholieke blad L’Impartial zou van dit incident gebruik 

gemaakt hebben om de vriendjespolitiek van de Cercle aan te klagen: « Ainsi, l’an prochain 

ne nommera-t-on peut-être pas Mr. X. l’excellent ami de Mr. Y. qui, l’an après, repasserait 

ses fonctions à Mr. X. pour les reprendre l’année suivante – petit système familial qui permet 

à deux, trois artistes d’accaparer toutes les faveurs officielles» 376. Uiteindelijk zal de Union 

des Artistes des Flandres rond 1894 opgaan in andere organisaties, zoals Het Kunstverbond 

der Vlaanderen, een vereniging onder impuls van Emile Claus.377   

 
                                                      
371 Le Réveil 2, nr. 2 (1892), 58, zoals vermeld in [Van Leuven, 59].  
372  De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 47. Bovendien schreef Karel Blondeel 
(“Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” 146) dat Union des Artstistes des Flandres progressiever dan de C.A.L. werd 
door de aantrekking van artiesten van de kring Wij Willen. Dit moet genuanceerd worden aangezien ‘Wij Willen’-leden 
grotendeels in de C.A.L. bleven exposeren.   
373 In de brief van Baron van Crombrugghe aan Louis Maeterlinck (cfr. voetnoot 128) stelt de baron dat de Union des Artistes 
des Flandres in de handen van de socialisten gevallen was.  
374 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 47.  
375 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 59.  
376 L’Impartial, 30 juni 1891. Geciteerd door Van Leuven, 59.  
377 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” 146.  
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Een opkomend conflict tussen jong en oud 

De visies op de kersttentoonstellingen waren afhankelijk naar gelang welke pers verslag 

uitbracht. Le Réveil en L’Impartial gaven doorgaans negatieve beoordelingen terwijl La 

Flandre Libérale doorgaans positief schreef en weinig aandacht schonk aan de jongeren 

binnen de C.A.L. De pers was dus duidelijk verdeeld in politieke kampen. Eveneens viel een 

praktijk van vriendjespolitiek af te leiden uit de verslaggeving. Alle journalisten en 

recensenten spraken steevast van ‘les jeunes’ versus ‘les vieux’. De stem van laatstgenoemde 

groep werd al gehoord in de artistiek-conservatieve lezing van toekomstig voorzitter Jozef De 

Smet in 1890 (cfr. deel 1.4). Midden november 1892 verscheen in L’Impartial een 

opmerkelijk bericht waarin het conflict tussen deze jongeren en de oude generatie – “les vieux 

bonzes autogobes” – naar voor komt (bijlage XVII).378 De krant betreurde dat de jongeren die 

superieur in aantal, kracht en artistieke waarde waren, de kring verlieten. Eveneens moedigde 

de journalist hen aan deel te nemen aan de vergaderingen die op dat moment enkel gehouden 

werden voor een vijftal kunstenaars die de eer onder zichzelf verdeelden.  

Anderzijds duiken in het tentoonstellingsoverzicht wel meer particuliere tentoonstellingen met 

kunstenaars van een hoog artistiek niveau, zoals Emile Claus en Baron. Desondanks was er 

geen sprake was van een radicale avant-garde zoals in Brussel. Bovendien zouden volgens 

Van Leuven de particuliere tentoonstellingen vanaf dan voor een minder exclusief publiek 

geweest zijn en mochten ook niet-leden er exposeren.379   

  

                                                      
378 L’Impartial, 15 november 1895.  

379 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 60. Dit is echter niet gestaafd aan de hand van ander 
archiefmateriaal of literatuur. Van Leuven haalde dit hoogstwaarschijnlijk uit L’Impartial.  
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2.2.4. VAN 1892 TOT 1899: VOORZITTERSCHAP 

VAN JEAN DELVIN  
 
De opvolger van Louis Maeterlinck eind 1892 was de 

kunstenaar en leerkracht Jean Delvin (1853-1922). 

Hoewel hij zich eerder bescheiden opstelde tegenover zijn 

eigen oeuvre, creëerde hij als kunstschilder, tekenaar en 

pastellist  dierenstukken, genrestukken en sporadischer 

landschappen.380 Delvin is hoofdzakelijk te situeren in de 

context van de Gentse academie: na zijn eerste Gentse 

studiejaren keerde hij in 1881 terug om les te geven en 

ten slotte werd hij benoemd tot directeur in 1902 als 

opvolger van Louis Tytgadt.381 Hij stond in deze functie 

bekend als een ruimdenkend man die zoals geen enkele 

voorganger ingrijpende wijzigingen in het onderwijs wist te  verwezenlijken. Hij liet zich in 

de cursus kunstgeschiedenis kennen als ‘aandachtig modernist’.382 Hij poogde de academische 

wereld te linken met zijn ervaringen met de eigentijdse kunst door bijvoorbeeld de 

praktijkervaring van de studenten te verhogen. Frédéric De Smet, eveneens voorzitter van de 

Section des Arts tijdens het interbellum, omschreef Delvin in 1926 als “le plus décisif, le plus 

éclectique, arrachant notre enseignement aux formules qui ont vieillies (sic) avec 

l’Académie” 383. Delvin was bovendien één van de stichters van de avant-gardistische 

kunstkring Les XX waarvan hij echter snel afstand nam in 1886. Dit vormt een bewijs van zijn 

enigszins progressieve karakter maar in ‘Les XX’ werd hij beschouwd als één van de meest 

conservatieve leden die snel uit de kring gezet werden na aanvallen door onder meer James 

Ensor en het tijdschrift L’Art Moderne.384 Octave Maus’ interesse in Delvin bleef echter en hij 

nodigde hem dikwijls uit bij ‘La Libre Esthétique’.385  

De machtswisseling 
Eind 1892 deed zich een machtsverschuiving in de Section des Arts voor met de aanstelling 

van Delvin, wat samenging met een artistieke evolutie in het voordeel van de progressieve 

krachten. Er waren sinds 1885 spanningen binnen de C.A.L. tussen de meer progressieve 

                                                      
380 De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970, 34.  
381 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 379.  
382 De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970, 36.  
383 Frédéric De Smet, zoals vermeld in [De Smet, Sint-Martenslatem en kunst aan de Leie: 1870-1970], 33.  
384 Draguet, “Van Les XX tot La Libre Esthétique. Ontmoetingsplaatsen van het Impressionisme,” 121.  
385 De Smet, Sint-Martenslatem en kunst aan de Leie: 1870-1970, 33.  

Afbeelding 20: Portret Jean Delvin,  1944. 
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kunstenaars en de behoudsgezinde oudere garde. Deze spanningen kwamen opnieuw aan de 

oppervlakte met een lidmaatschapsaanvraag van een jonge kunstenaar Edmond Verstraeten 

(1870-1956). Deze zou geweigerd geweest zijn omdat zijn beschermheer niet goed 

aangeschreven stond bij het bestuur.386 Zulke incidenten versterkte de aanhang van ‘Wij 

Willen’, dat uit een losser verband bestond op vlak van bestuur en organisatie.  

« Cet incident aura de bons côtés ; il fortifiera les ‘Wij WIllen’ plus jeunes d'allures, plus 

francs et il hâtera la formation d'un nouveau groupe de jeunes artistes et gens de lettre dont il 

a été question en ces derniers temps…»387 

Dat verandering op til was, bleek eveneens uit de bewondering van Le Réveil voor de vitaliteit 

van de kring.388 Het tijdschrift Broutilles d’Art gaf verslag van een rumoerig banket in 

augustus 1892 waar voorzitters Wagener en Maeterlinck zouden uitgefloten zijn. 389 Het 

tijdschrift besloot dat de oude garde van de kring op de achtergrond geduwd werd. 

Uiteindelijk werd op 21 november het bestuur effectief ontslagen na geruchten naar 

aanleiding van een discussie rond een interne vernieuwingsmaatregel. De secretaris van de 

Section bleef Armand Heins, die nochtans eerder een traditioneel cerclelid was dan Louis 

Maeterlinck, die steeds de spanningen poogde te neutraliseren.390 Laatstgenoemde werd 

vervangen door Jean Delvin. De vervanging van Maeterlinck gebeurde desondanks de 

contestaties hoofdzakelijk gericht waren tegen de overige leden van het bestuur. Voorts waren 

de aanpassingen in het bestuur van de overkoepelende Cercle beperkt: schatbewaarder 

Achilles Gallet391 werd vervangen door Charles Callebaut en Albert Baertsoen, C. Snoeck en 

Charles Bergmans vervoegden zich in de bestuurscommissie.392 Auguste Wagener bleef 

voorzitter van de overkoepelende C.A.L.  

(Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen 
Volgens Van Leuven was de artistieke vernieuwing te situeren in een bredere evolutie die in 

de stad Gent aan het gebeuren was, alsook in Brugge, waar de Association des Artistes 

Brugeois eind 1892 tegenover de Brugse Cercle stond. Maar wat hield deze artistieke 

verschuiving nu exact in? In de pers werd het als volgt uitgedrukt: “Le Cercle s'élargit dans 

tous les sens depuis que le petit clan sectaire et arrière qui le dirigeait a été renversé avec les 

                                                      
386 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 60.  
387 L’Impartial, 12 januari 1892, zoals vermeld in [Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 60].  
388 Le Réveil 2, nr. 6 (1892): 190.  
389 Broutilles d’Art, nr. 1, 27 augustus 1892, 10-14.    
390 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 62.  
391 Dezelfde man had in 1898 de eerder conservatieve vraag om een bepaald tijdschrift uit de leeszaal te halen wegens te 
pornografisch (cfr. Inleiding).  
392 Cfr. het overzicht van de bestuursleden in bijlage V.  
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égards... qui ne lui étaient pas dûs (sic)” 393. Men wou zich bovenal los maken van de 

politieke heisa rondom de vereniging zonder dat elk schilderij of kunstenaar bekeken werd 

vanuit een politieke invalshoek. Daarnaast wou men ijveren voor l’art pour l’art . Van Leuven 

bracht dit in verband met de stichting van een aantal kunsttijdschriften zoals Broutilles d’Art 

en Le Drapeau die voor dezelfde artistieke idealen stonden als de vernieuwingsbeweging in 

de C.A.L. 394  Bovendien gingen kunstenaars meer en meer opteren voor 

eenmanstentoonstellingen dan voor groepstentoonstellingen omdat deze efficiënter en 

doeltreffender waren bij verkoop voor de kunstenaars en de werken beter en met meer 

aandacht bekeken konden worden. Deze tendens naar eenmanstentoonstellingen was 

voorheen al ingezet maar zou vanaf 1892-1893 in hoge mate toenemen. Wat zegt Auguste 

Van Loo omtrent deze problematiek? Zijn verslag vermeldt niets over enige spanning tussen 

het bestuur en een jongere generatie kunstenaars, noch maakte hij notie van een 

machtswisseling in de Section des Arts Plastiques. Niettemin noemde hij het expositieseizoen 

1892-1893 briljant en somde hij een deel van de particuliere tentoonstellingen op, in 

tegenstelling tot de jaren 1886-1887 waar hij elke artistieke activiteit onvermeld liet.395  

Bij het bekijken van het overzicht van de tentoonstellingen vallen de individuele exposities en 

een beperkter aantal exposanten in de meermanstentoonstellingen op. In maart 1893 verrast de 

tentoonstelling van de werken van Edmond Verstraeten, de kunstenaar die in eerste instantie 

geweigerd werd om lid te worden van de Cercle. Vanaf 1893 zou hij verschillende malen 

exposeren. Een journalist van de l’ Impartial merkte op dat de kunstwerken aan het winnen 

waren van de relaties, waarmee hij vermoedelijk de connecties van de kunstenaars 

bedoelde.396 Andere individuele tentoonstellingen waren van Gustave Den Duyts(1894), 

Maurice Bekaert(1894), Allaert (1895), Heins (1895), Toefaert (1895), Xavier De Cock 

(1897)...  Een naam die vaak tijdens deze periode opduikt is de marine- en landschapsschilder 

Alexandre Marcette(1853-1929), afkomstig uit Spa. Bij de individuele of eenmansexposities 

vallen de (eenmalige exposerende) niet-Gentenaren op. Zoals André Sinet(1867-1923), een 

Parijse kunstschilder, en Frithjof Smith-Hald (1846-1903), een kunstenaar uit Noorwegen, die 

in mei 1897 in de zaal van de C.A.L. exposeerde. Wat meer en meer geschiedde waren 

particuliere tentoonstellingen op eigen initiatief in een kleine formatie van kunstenaars, 

schommelend tussen twee à zes exposanten per expositie. Bijvoorbeeld de Brusselse Julien 

                                                      
393 Le Drapeau, nr. 3, 1 januari 1893, 22, zoals vermeld in [Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 
62].  
394 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 62-63.  
395 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand.  
396 L’Impartial, 6 april 1893, zoals vermeld in [Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 64].  
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Dillens (1849-1904) samen met de Gentse Claus en Heins die in oktober 1893 hun werken 

toonden. Op zelfde wijze stelden ook twee kunstenaressen Berthe Art (1857-1934) en Clara 

Voortman (1856-1926) samen pastel- en houtskooltekeningen tentoon in 1897. Een expositie 

met uitsluitend vrouwelijke exposanten was geen uitzondering, integendeel. In december 

1894 vertoonden mevrouw Amerlinck-Claes, Flore en Valérie Geleedts en  Anne Tibbaut hun 

porselein en aardewerk.397 In maart 1896  vond een particuliere tentoonstelling plaats van 

verschillende Brusselse kunstenaars met onder meer Paul Kühstohs, Georges de Burles, 

Edmond Modave, Julien Dillens. De briefwisseling van de initiatiefnemer en aquarellist 

Edmond Modave (-1903) naar de beeldende kunstafdeling omtrent de organisatie toont aan 

dat hij eerst Albert Baertsoen had gecontacteerd die hen doorverwezen had naar de C.A.L. om 

hun project te verwezenlijken. Praktische zaken kwamen in de correspondentie aan bod zoals 

de voorkeur van Modave voor de schilderijen en aquarellen boven elkaar te plaatsen en niet 

op één rij, wat hem persoonlijk te “mager” leek te zijn.398 

Op 2 april 1893 vond opnieuw een opmerkelijke 

tentoonstelling plaats in de zaal aan Sint-Jansvest 

12: een tentoonstelling van de leden van de 

kunstenaarsvereniging Les XX (afb. 21).399 Van 

Loo vernoemt Félicien Rops, James Ensor, 

Fernand Khnopff, George Minne, Jan Toorop en 

Auguste Rodin in een korte opsomming.400 

Ofschoon de Gentse pers zich niet volstrekt 

lovend uitte over de tentoonstelling, zoals blijkt 

uit het personderzoek verricht door Hilde Van 

Leuven (“des œuvrettes d’un lumineux 

pointillisme – pas toutes bonnes, certes mais 

intéressantes et peu banales” 401 ), toont de 

tentoonstelling wel aan dat de deuren van de 

C.A.L. openstonden voor Brussels avant-

gardistische geweld. Het is bovendien tekenend dat 

                                                      
397 In deel 2.3. wordt dieper ingegaan op de vrouwelijke kunstenaars van de Section des Arts Plastiques. 
398 Briefwisseling tussen Modave en Armand Heins, 26 januari en 4 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C.052. 02, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  
399 Tentoonstelling van Les XX ging van Brussel naar Gent, volgens L’Art Moderne, 26 maart 1893, 162.  
400 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 22.  
401 Le Drapeau, nr. 7, 1 mei 1893, 56.  

Afbeelding 21: Affiche op groot formaat van de 
tentoonstelling Les XX in de C.A.L. van Gent, 
1893.  
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de belangstelling van La Flandre Libérale voor de C.A.L. verzwakte rond deze periode en de 

aandacht voor deze tentoonstelling minimaal was.402  

Doorheen de periode 1892-1899 leek de belangstelling voor de kersttentoonstellingen, 

voorheen de belangrijkste tentoonstellingen van het seizoen, af te nemen zowel van de 

kunstenaarsleden als van het publiek. De traditionele Exposition de Noël was vooral 

belangrijk in de jaren 1880 en de eerste jaren van het volgende decennium.403 Aan de 

kersttentoonstelling van 1892 participeerden relatief veel kunstenaars van buiten Gent. Onder 

hen participeerden een aantal Naamse kunstenaars zoals Baron, Colleye en Breydel, een paar 

Brusselse kunstenaars en enkelingen uit Rhisnes, Knokke en de Panne.404 Bovendien was de 

verzorgde catalogus met vermelding van kunstenaar en geëxposeerde werken een 

vernieuwing voor de jaarlijkse tentoonstelling (bijlage XVIII). De Exposition de Noël van 

1893 kreeg slechte kritiek te verduren door de participatie van ‘oudere’ leden die verweten 

werden een gesloten kringetje te zijn dat geen kritiek verdragen kon.405 Aangezien geen 

catalogus overgeleverd is van deze kersttentoonstelling is een vergelijking van de exposanten 

met die van de voorgaande jaren niet mogelijk. Wel kon via het personderzoek van Van 

Leuven een aantal namen achterhaald worden. Het jaar daarop, in 1894, werd de 

kersttentoonstelling als middelmatig ervaren met als mogelijke oorzaak dat jongeren niet 

zozeer meer geloofden in grootschalige groepstentoonstellingen maar hun voorkeur lieten 

gaan naar individuele tentoonstellingen en beperkte samenwerkingsinitiatieven.406 Omdat 

deze particuliere tentoonstellingen zo’n opgang maakten, werd een nieuw reglement gestemd 

voor de Section des Arts in het seizoen 1893-1894 waarbij het eerste artikel als volgt klonk: 

“ l’exposition de Noël n’aura lieu que si la moitié au moins des membres effectifs de la section 

s’engagent à exposer à la date indiquée” 407. Wanneer de kersttentoonstelling niet doorging, 

werden bepaalde geëxposeerde werken doorheen het jaar uitgekozen ter bestemming van een 

tombola. Verder moesten de kunstenaars een verklaring tekenen dat de C.A.L. niet 

verantwoordelijk was voor de kunstwerken. De kersttentoonstelling van 1895 vond plaats 

maar werd niet goed bevonden door de pers en zou slechts een deel van de Gentse school 
                                                      
402 Volgens Van Leuven die La Flandre Liberale van deze periode doornam. (Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek 
Gent 1885-1897,” 65.) 
403 Johan De Smet schreef in zijn hoofdstuk over de Kunst- en Letterkring dat de kersttentoonstellingen vooral in de jaren 
negentig de aandacht wegdroegen en dat na de eeuwwisseling de frequentie van individuele tentoonstelling sterk verhoogde, 
wat ik enigszins wil corrigeren: de frequentie van individuele tentoonstellingen nam reeds in de tweede helft van de jaren 
1890 toe en bereikte hoogtepunt rondom de eeuwwisseling, waarna ze afnamen in het voordeel van eerder beperkte 
groepstentoonstellingen en initiatieven tussen een twee- of drietal exposanten. (De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan 
de Leie : 1870-1970, 49.) 
404 Cfr. tentoonstellingsoverzicht van 1892 voor alle participerende kunstenaars.  
405 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 65.  
406 Ibid., 66.  
407 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 23.  
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vertegenwoordigd hebben. Tevens zou dit vermoedelijk de laatste kersttentoonstelling 

geweest zijn. In vergelijking met de kersttentoonstelling van 1892 mist de samenstelling van 

1895 inderdaad een aantal namen. Voorbeelden zijn Gustave Den Duyts, Emile Claus, het 

echtpaar Wytsman, etc. Bovendien valt het op dat minder Brusselse en Naamse kunstenaars 

participeerden, in vergelijking met de kersttentoonstelling van 1892. Aanwijzingen werden 

aangereikt door L’Impartial dat een gedeelte van de jongere kunstenaars naar Brussel trok, 

ietwat zou uitgroeien tot een tendens.408 Op 6 december 1896 werd op een vergadering van de 

Section des Arts beslist dat er geen kersttentoonstelling zou plaatsvinden “vu le nombre 

insuffisant d’adhérents” 409. Voor het jaar 1897 zijn er – in tegenstelling tot wat Van Loo 

schrijft in zijn verslag - aanwijzingen dat de “Exposition de Noël” wel plaatsgevonden zou 

hebben door overgeleverde inschrijvingen van de participerende kunstenaars. Deze waren 

ingevuld en ondertekend omstreeks eind oktober 1897 (voorbeeld in bijlage XIX). Sluitend 

bewijs dat de tentoonstelling effectief is doorgegaan, ontbreekt. Eveneens werd in 1898 de 

vraag gesteld of een Kersttentoonstelling zou plaatsvinden, waarop negatief antwoord zou 

moeten gegeven zijn.410  

Expositions des Anciens: naar een verschuiving van het zwaartepunt 
Wat niet vergeten mag worden bij deze periode is de inbreng van Section des Arts in de 

urbanisatiewerken en historisch-archeologische studies en restauraties van de stad Gent (reeds 

aangehaald in deel I.3.2). De projecten zoals de redding van het Gentse Gravensteen, de bouw 

van het Museum voor Schone Kunsten, de restauratie van de  Sint-Baafstriptiek etc. vingen 

allen aan in het midden van de jaren 1890 en de meeste onder voorzitterschap van Delvin. Als 

lid van de  Cercle Historique et Archéologique de Gand en corresponderend lid voor de 

Commissie Monumentenzorg betekende dit een belangrijke aangelegenheid voor Delvin. Zo 

besloot Delvin samen met het bestuur unaniem te protesteren tegen een voorstel van het 

stadsbestuur om objecten van het Gentse archeologische stadsmuseum te verkopen.411 

Stimulans kwam eveneens van bestuursleden als Vanderhaeghen, Wagener en Armand Heins. 

Bovendien zou de historicus Henri Pirenne vanaf 1897 een grotere rol gaan spelen in de 

C.A.L. door zich aan te sluiten bij de bestuurscommissie. De C.A.L. ging zich toeleggen op 

het meer historisch-archeologische aspect van cultuur en kunst, naast het contemporaine-

                                                      
408 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 66. 
409 Séance de la Section des Arts (olv. J. Delvin), n.d., Vliegende Bladen, HFI. C. 052. 05, Gent : Universiteitsarchief.  
410 Letterlijk : « Il y a-t-il lieu de faire une exposition dite de Noël ? » ( Séance de la Section des Arts, 26 oktober 1898,  
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 05. Gent: Universiteitsbibliotheek.)   
411 Omzendbrief Jean Delvin en Armand Heins naar de Section des Arts, 11 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek. 
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artistieke pur sang.412 Ook de twee Expositions de Tableaux Anciens die respectievelijk in 

1898 en 1899 mochten plaatsvinden in het lokaal aan Sint-Jansvest 12 sluiten hierbij aan. 

Deze tentoonstellingen waren op initiatief van de Vrienden van het Museum maar vonden 

plaats in zaal van de C.A.L., wat nogmaals wijst op de nauwe verbondenheid van de 

vereniging met het museum.413 Op de eerste tentoonstelling werden meesterwerken van de 15e 

tot en met de 18e eeuw tentoongesteld waarvan heel wat werken afkomstig waren van de 

collectie van Fernand Scribe. Scribe was oprichter van de Vrienden van het Museum en tevens 

bestuurslid van de C.A.L.414 De tentoonstelling kreeg internationale aandacht en werd positief 

besproken in een gedetailleerd verslag van een Parijse krant (namelijk La Chronique des arts 

et de la curiosité), van de hand van de Belgische kunsthistoricus Henri Hymans.415 De tweede 

tentoonstelling van de oude kunstwerken bevatte onder meer werken uit de collectie van ex-

sectievoorzitter Louis Maeterlinck.416 Ten slotte benoemde de sectie tijdens het seizoen 1898-

1899 een studiecommissie betreffende de wedstrijden en prijzen op het terrein van de 

openbare monumenten, wat zich andermaal op een zijspoor van het louter artistieke 

bevond.417 In het emotionele relaas van Joseph De Smet aan het stadsbestuur voor de 

teruggave van de jaarlijkse subsidies in 1897 (cfr. deel 1.3.1.) benadrukte hij het publieke 

belang van de vereniging. De afhankelijkheid van de stad bevorderde wellicht de interferentie 

van de vereniging in Gent.  

Verderzetting van interactie in het nationale artistieke milieu  
Naast de tendens naar het historisch-archeologische toe, moet aangehaald worden dat de 

communicatie van de Section met andere spelers in het Belgische kunstenbeleid, verder gezet 

werd onder het voorzitterschap van Delvin. Een aantal voorbeelden schetsen een beeld van 

wat de Section des Arts van de Gentse C.A.L. zou betekend hebben voor haar kunstenaars.  

 «  Ordre du jour : 1. Communication de Mr. Maeterlinck relative à sa mission auprès du jury 

de Mons / 2. Réponse de Mr. Le ministre des Beaux-Arts à notre lettre du 16 sept. 1896./ 3. 

Réponse de l’Administration Communale à notre lettre du 16 septembre 1896./ 4. 

                                                      
412 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 23. 
413 Uit een Ordre du jour van een vergadering blijkt bovendien dat de C.A.L. werken van De Winne en Jules Breton die 
behoorden tot de C.A.L. transporteerde naar (vermoedelijk) het museum van Gent. Dit was onder het voorzitterschap van 
Delvin maar de precieze datum blijft onbekend. (Séance de la Section des Arts, Heins en Delvin, n.d., Vliegende Bladen, 
VLBL. 052.05. Gent : Universiteitsbibliotheek).   
414 Catalogue Première Exposition de Tableaux Anciens (Gent: Annoot-Braeckman, 1898), n.p. 
415 Henri Hymans, ‘Une exposition artistique à Gand’, La Flandre Libérale (supplément), 29 mei 1898.  
416 Catalogue Deuxième Exposition de Tableaux Anciens ( Gent: Annoot-Braeckman, 1899), n.p.  
417 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 28.    
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Communication aux membres de la section des plans du nouveau théatre Flamand./ 5. 

Demande d’usage de la salle d’exposition (mr. et mme. Wytsman)»418  

Zo communiceerden secretaris Armand Heins en voorzitter Delvin over een vergadering van 

11 oktober 1896. Het geeft aan dat de Section des Arts met heel wat meer bezig was dan 

louter de organisatie van tentoonstellingen in hun eigen expositiezaal. Een tweede voorbeeld 

is de kunstenaar Carolus Tremerie, een toegewijd en courant exposant binnen de C.A.L., die 

via zijn cerclelidmaatschap werd uitgekozen tot voorlopig kandidaat voor jurylid van 

l’Exposition d’Anvers in het jaar 1898. Een nieuwsbrief, opgesteld door secretaris Armand 

Heins en Jean Delvin riep de geadresseerden op om te stemmen voor hun kandidaat op de 

plenaire vergadering van les artistes de Flandres in de lokalen van de C.A.L.419 Een derde 

voorbeeld is een topic van een vergadering op 9 februari 1896 dat als volgt luidde: 

“Expostition de Liège. Mesures à prendre” 420. In verband met deze Luikse tentoonstelling is 

briefwisseling overgeleverd die de wensen van de C.A.L. blootlegde. De Cercle hoopte met 

medewerking van de Cercles Artistiques van Brussel, Antwerpen en Luik de datum van het 

salon uit te stellen naar augustus of september, wat een gebruikelijk tijdstip is voor een 

Belgisch salon.421 Het argument dat de Section aanhaalde is dat de belangrijke werken van 

‘hun’ kunstenaars binnenkort naar Parijs, Berlijn of München vertrokken en het was zeer 

wenselijk mochten zij ook nog op een Belgisch salon getoond werden. De brief impliceerde 

nog meerdere activiteiten die wijzen op de werking van de C.A.L. als een soort platform voor 

andere artistieke mogelijkheden in grote nationale tentoonstellingen (bijlage XX). Soortgelijk 

archiefmateriaal is veelvoorkomend. Desalniettemin is niet duidelijk in welke mate de 

tussenkomst van de Section resultaat opleverde. 

Een tweede inzinking? 
Over de ontwikkelingen na 1896 schreef Van Leuven ongenuanceerde stellingen: “De Cercle 

Artistique is dus volledig aan het verwateren. Het feit dat er dit jaar niet eens meer aan een 

kersttentoonstelling gedacht wordt, wijst hier eveneens op” 422. Van Leuven’s onderzoek 

eindigde in 1897 waarin ze stelde dat de C.A.L. volledig verzwakt was en de kwaliteit van de 

individuele tentoonstellingen minder waren. Diverse aanwijzingen tonen inderdaad aan dat er 

sprake was van achteruitgang in de vereniging. Ten eerste waren de voorheen zo succesvolle 

                                                      
418 Séance de la Section des Arts, 11 oktober 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.05, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
419 Omzendbrief van Heins en Delvin naar de Section des Arts, 24 juni 1898, Vliegende Bladen, HFI. C. 053.01. Gent: 
Universiteitsarchief.  
420 Séance de la Section des Arts Plastiques (olv. Delvin en Heins), 7 februari 1896,  Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
052.05, Gent : Universiteitsbibliotheek.  
421 Omzendbrief Jean Delvin en Armand Heins naar de Section des Arts, 11 februari 1896.  
422 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 67.  
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kersttentoonstellingen gedaald in populariteit. Ten tweede zag het stadsbestuur in het jaar 

1897 af van financiële steun aan de vereniging door de subsidiestop (cfr. deel I.3.1). Als derde 

was het ledenaantal gedaald en ten slotte ontvingen de tentoonstellingen slechte kritieken in 

de pers volgens Hilde Van Leuven. Op een vergadering van de Section des Arts in juni 1897 

werd de kwestie van ‘de recente artistieke discussies’ besproken, wat kan wijzen op een 

bepaalde vorm van zelfreflectie binnen de Section.423 Toch zijn er een aantal aanwijzingen dat 

de impasse gerelativeerd dient te worden. Zo werd in 1897 een hoogtepunt bereikt in het 

aantal tentoonstellingen, met bijzonder veel individuele tentoonstellingen van onder andere 

Kasteleyn, Heins, De Cock, Carolus Tremerie en Smith-Hald. Men werkte in dezelfde periode 

met een klassement van aanvragen voor individuele exposities: de tentoonstellingszaal van de 

C.A.L. was dus graag en veelgevraagd onder kunstenaars.424 Nog een ander element was de 

beslissing tot uitbreiding van de zaal omdat de grootte niet in proportie was met het aantal 

personen die de zaal frequenteerde425 en de oprichting van een nieuwe tekenzaal voor de 

kunstenaarsleden.426  

Paradoxaal lijkt echter dat de voorkeur van het bestuur uitging naar tentoonstellingen in groep 

omstreeks het jaar 1896 met als reden de financiële problemen van de C.A.L. Dat de 

particuliere tentoonstellingen, dit wil zeggen op  tentoonstellingen op initiatief van de 

kunstenaars, dus ook een kwestie van financiën waren blijkt uit de brief van secretaris Paul 

Bergmans naar Jean Delvin waarin hij stelt: « Il s'est réservé en outre le droit de réunir 

plusieurs expositions partielles, quand les nécessites du budget l'exigent. »427 In een andere 

brief van oktober 1896 naar Armand Heins stelt hij: « Il est, en effet, hautement nonhabitable 

(sic) que les artistes se groupent pour organiser leurs expositions, afin de nous éviter, dans la 

mesure du possible, des frais qui tendent à devenir de plus en plus considérables.»428 Ook uit 

correspondentie met Anna De Weert (1867-1950) blijkt de aanmoediging van het 

cerclebestuur om zich te groeperen, iets waarin de schilderes zich wilde aanpassen.429 Kosten 

konden dus vermeden worden door samen te exposeren maar dit lijkt deels tegenstrijdig te 

zijn met de realiteit van een hoogtepunt van eenmansexposities in 1897. Zoals al aangegeven 

namen de particuliere tentoonstellingen van kleinere formaties wel toe in de loop van de jaren 
                                                      
423 Séance de la Section des Arts, juni 1897, Vliegende Bladen, HFI. C. 052. 05, Gent : Universiteitsbibliotheek.   
424 Séance de la Section des Arts, 23 oktober 1897, Vliegende Bladen, HFI. C. 052.05, Gent : Universiteitsbibliotheek.   
425 Omzendbrief Joseph De Smet en Paul Bergmans naar leden C.A.L. in verband met de verhoging van het lidgeld, 1 juli 
1896, Vliegende Bladen, HFI. C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek.  
426 La Flandre Libérale, 9 juni 1897.  
427 Briefwisseling Paul Bergmans en Jean Delvin, 9 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. C. 051.02. Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
428 Briefwisseing Paul Bergmans en Armand Heins, 9 oktober 1896, Vliegende Bladen, HFI. C. 051.02. Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
429 Briefwisseling Anna De Weert naar (anoniem) bestuurslid C.A.L., 13 oktober 1896, Vliegende Bladen, HFI. C. 051.03.   
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’90. Verder was het ook een kwestie van kostenbesparing dat het bestuur in 1894 

tentoonstellingen, zowel groeps- als individuele-, van eigen leden favoriseerde.430 

De vereniging wisselde in 1896 van macht: Auguste Wagener nam ontslag als voorzitter van 

de C.A.L. in april 1896 desondanks zijn belofte langer te blijven.431 Omdat hij al enige tijd 

afwezig was op de bestuursvergaderingen, schreef hij vicevoorzitter Joseph De Smet niet 

akkoord te gaan met de genomen maatregels betreffende een verhoging van het lidgeld en de 

vergroting van het lokaal. Bij zijn ontslag wilde hij dan ook niet langer als voorzitter noch lid 

van de bestuurscommissie beschouwd worden aangezien hij geen verantwoordelijkheid wou 

opnemen voor deze maatregels. Op 1 juli 1896 zou de verhoging van het lidgeld wel 

doorgevoerd worden door de nieuwe voorzitter, Joseph de Smet. Tegelijk met de beschreven 

artistieke impasse en financiële problemen kwam dus een nieuwe voorzitter aan de macht. 

Had dit enige impact op de tentoonstellingen en andere activiteiten van de Section des Arts? 

Wel is het zo, zoals in vorig hoofdstuk werd aangegeven, dat de Conseil d’Administration 

over zeggenschap in het artistieke discours beschikte door de goedkeuring van de exposanten 

en het beslissingsrecht wanneer een bepaalde expositie kon doorgaan. Met de lezing van 

Joseph De Smet en diens radicale negatieve opinie over de Moderne Kunst in het achterhoofd, 

kan men stellen dat de nieuwe voorzitter niet de uitgelezen persoon was om een progressief 

artistieke netwerk te creëren voor (jonge) kunstenaars. Toch mag de invloed van deze persoon 

niet al te groot aanzien worden aangezien het bestuur van de Section des Arts tamelijk 

autonoom in haar beslissingen was en afzonderlijke vergaderingen hield en beslissingen nam.  

Stellen dat de inzinking op het einde van de 19e eeuw de teloorgang zou betekend hebben van 

de kunstkring lijkt mij kortzichtig aangezien voldoende tekenen aanwezig waren dat de 

C.A.L. er weer bovenop zou komen: de zaal werd uitgebreid, subsidies werden vanaf 1898 

opnieuw ingevoerd, tentoonstellingsaantallen bleven continu en namen nog toe in de 20e 

eeuw, het ledenaantal stabiliseerde wederom… Al deze elementen affirmeren (nogmaals) de 

kernspreuk ‘Fluctuat nec mergitur’. De kring was niet artistiek vernieuwend op dat moment 

maar voldeed aan de heersende burgerlijke smaak te Gent. Ze ging niet ten onder aan zijn 

conservatieve en ouderwetse opstelling maar bleef in dezelfde geest doorgaan in de 20e 

eeuw.432   

                                                      
430 Aanpassing reglement Section des Arts, 10 februari 1894, Vliegende Bladen, HFI. C. 055.14. Gent : 
Universiteitsbibliotheek.  
431 Briefwisseling Wagener en Albert Ceuterick, 29 januari 1896, Vliegende Bladen, HFI.C. 051.02. Gent: 
Universiteitsbibliotheek. Hierin schrijft hij dat hij in augustus 1896 definitief ontslag neemt als voorzitter.  
432 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 36.  
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2.2.5. VAN 1900 TOT 1904: VOORZITTERSCHAP VAN ARMAND HEINS 
 
Omstreeks de eeuwwisseling kwam Armand Heins (1856-1938), voorheen secretaris van de 

sectie en vanaf 1885 in de bestuurscommissie van de Cercle, in de positie van voorzitter van 

de Section des Arts Plastiques.433 Rodolphe De Saegher (1871-1941) werd verkozen tot de 

nieuwe secretaris. Volgens Van Loo was Armand Heins « un des membres les plus dévoués et 

les plus actifs du Cercle, un de ceux qui contribuèrent le plus largement à sa prospérité »434. 

Een brief van Fernand Scribe aan Jean Delvin, reeds daterend uit 1881, geeft aan dat Heins 

sinds het begin sterke banden had met de C.A.L. “J’écrirai aux amis du Cercle artistique par 

le canal de Armand Heins, j’ai promis cela avant de partir (…)” 435. Heins was schilder, 

tekenaar, aquarellist en etser die voornamelijk landschappen, genretaferelen, interieurs, 

figuren en dieren afbeeldde. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie van Gent, zoals de 

andere sectievoorzitters, en zette die nadien verder in Parijs. Naast het kunstenaarschap was 

Heins actief als archeoloog en publiceerde hij albums met documentaire tekeningen over Gent 

en Vlaanderen.436 Net zoals meerdere bestuursleden van de C.A.L. behoorde hij tot de leden 

van de Commissie voor het Behoud van Oude Monumenten, wat zich zal uiten in beslissingen 

van de Section des Arts. Armand Heins behoorde tot de meest gevierde Gentse kunstenaars 

van zijn tijd en speelde een belangrijke rol in het publieke artistieke landschap van Gent.437 

Bijvoorbeeld zou hij een rol spelen in het comité van Schone Kunsten en de tentoonstelling 

van Oude Kunst in Vlaanderen van de Wereldtentoonstelling die in 1913 plaatsvond in Gent.  

Volgens Van Leuven, die haar informatie haalde uit de krant L’Impartial van 24 november 

1887, kreeg Heins op groepstentoonstellingen herhaaldelijk de beste plaats omwille van het 

bedrag geld dat hij bereid was te betalen, ietwat niet bij iedereen in goede aarde viel.438 Bij 

deze negatieve rapportage konden echter wel andere motieven meespelen, aangezien Heins 

schreef voor La Flandre Libérale, een concurrerend dagblad van L’Impartial.   

 (Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen 
De groeps- en individuele tentoonstelling tussen 1900-1904 zijn een verderzetting van 

voorgaande periodes. Een verandering betreffende de tentoonstellingsorganisatie was een 

                                                      
433 Aangezien Armand Heins reeds een aantal jaar secretaris was en tevens door zijn functie in de bestuurscommissie al heel 
wat invloed uitoefende, is het niet noodzakelijk dat de ontwikkelingen van deze periode per se door zijn impuls ingezet zijn. 
Dit geldt voor alle periodes die onderscheiden werden in dit hoofdstuk.  
434 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 29.  
435 Briefwisseling Fernand Scribe en Jean Delvin, (Constantinopel), 26 februari 1881, HS III 16, Scribe, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
436 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 672.  
437 De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” 26.  
438 Van Leuven, “Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897,” 51.  
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nieuwe regel dat een lid enkel kon exposeren wanneer hij minstens één jaar tot de 

kunstafdeling behoorde. Naast de organisatie van tentoonstelling waarvan een aantal 

bijzondere hieronder besproken worden, zette de Section zich verder in voor diverse artistieke 

problemen aangaande de Gentse monumenten en erfgoed.439  

Tussen 1900-1904 toonden zowel vrouwelijke als mannelijke kunstenaars hun werken alleen. 

Een aantal voorbeelden: Theo Nicolet (aquarellen), Jules Ceuppens (houtskooltekeningen), 

Jan-Emiel Van Cauwelaert, Marie Anne Tibbaut, Albert Toefaert, Marie-Antoinette Marcotte, 

Georges Buysse, Jean Van Beers en een uitgebreide tentoonstelling met meer dan 80 werken 

van César De Cock (1823-1904) in 1904. Deze laatste kunstenaar was datzelfde jaar 

overleden waardoor de Cercle een overzichtstentoonstelling van diens oeuvre bolwerkte. 

Bovendien schonk de familie van de overleden schilder een werk aan de vereniging voor deze 

gelegenheid.440 Het valt op dat meerdere exposanten die individueel tentoonstelden geen 

leden van de Cercle waren en bovendien niet in Gent woonden, zoals Jean Van Beers. Dit 

komt naar alle waarschijnlijkheid doordat zij enkel op uitnodiging konden exposeren en zich 

dus minder groepeerden. Een retrospectieve tentoonstelling werd gehouden na het overlijden 

van de Dendermondse kunstenaar Théo Bogaert (1876-1900) in 1900. De cataloog van de 

Georges Buysse-tentoonstelling in 1903 valt op omwille van de reproducties die erin 

gepresenteerd werden (bijlage XXI). De cataloog was thematisch opgevat met wederkerende 

onderwerpen in zijn oeuvre, zoals “le Canal”, “ Le Dock à Gand”, ‘ l’Eglise de Wondelgem”, 

“Le Béguinage à Gand”, “ Impressions de Venise”, “ St.-

Jean sur mer”.    

Théophile Lybaert stelde tijdens deze periode zijn atelier 

aan het Sint-Michielsplein open voor publiek in maart 

1902, ietwat hij al eerder ondernam in 1897. Bovendien 

zou dezelfde kunstenaar samen met een vertrouwde groep 

Cercle-kunstenaars in november 1900 aquarellen, 

tekeningen en etsen tentoonstellen in de Sint-Jansvestzaal, 

                                                      
439 Het project rond de restauratie van de triptiek van Van der Meiren en het werk van Porbus in de Sint-Baafskathedraal 
werd al aangehaald (cfr. supra).  
440 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 35. Over welk werk het hier gaat, blijft onbekend.  

Afbeelding 22: Affiche  Exposition 
d’aquarelles & dessins, 1900.  
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een tentoonstelling die verlengd zou worden tot 2 december (afb. 22 en 23).441  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveneens werd de traditie van groepstentoonstellingen verdergezet. Zo was er in januari 1901 

een opmerkelijke tentoonstelling van Luikse kunstenaars met onder meer Edmond Delsa, 

Richard Heintz, Paul Herman, Armand Jamar, Georges Le Brun, Carolus Leclercq, Mottard 

van Darcke, Maurice Pirenne (Verviers), Albert Sirtaine (Angleur), Xavier Würth (cataloog in 

bijlage XXII). Van deze namen hadden een aantal van hen banden met het Gentse artistieke 

milieu zoals Heintz die zijn opleiding volgde in Gent en (autodidact) Maurice Pirenne, de 

broer van bestuurslid Henri Pirenne, die vrije lessen volgde aan de academie.442 Bijna allen 

hadden de Luikse academie, met leermeesters zoals De Witte en Carpentier gemeen en 

stelden vaker samen tentoon, of werkten zelfs samen. Sirtaine, die van oorsprong Duits was, 

volgde een opleiding in Luik en ging schilderen samen met Heintz in de bossen van Angleur, 

bij Luik.443 Le Brun vertoefde naast Luik bovendien in de artistieke kringen van La Libre 

Esthétique en het tijdschrift L’Art Moderne waarvoor hij een aantal artikels schreef.  

                                                      
441 Namelijk met Baertsoen, Boulvin, Delvin, De Saegher, Doudelet, Heins, Marcette en Metdepenningen.  
442 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 672 en 1081.  
443 Ibid., 1224.  

Afbeelding 23: Catalogue d’ Exposition d’aquarelles, dessins et eaux-fortes,  18 tot 27 november 1900 met 
werken van Baertsoen, Boulvin, Delvin, De Saegher, Doudelet, Heins, Marcette en Metdepenningen. 
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Johan De Smet gaf aan dat de frequentie van initiatieven met twee of drie exposanten toenam 

na de eeuwwisseling.444 In het werkjaar 1902-1903 werd beslist na voorstel van de Section des 

Arts dat kunstenaars met drie moesten 

zijn om tentoon te stellen.445  Het 

tentoonstellingsoverzicht toont echter aan 

dat deze regel niet altijd in de praktijk 

werd omgezet. Kunstenaars sloegen 

samen de handen in elkaar, op aanraden 

van de organisatie maar vaak uit eigen 

wil. Anna De Weert (1867-1950) stelde 

bijvoorbeeld in 1899 in de C.A.L. tentoon 

in het gezelschap Charles Doudelet, 

Carolus Tremerie en François Maréchal. 

Met laatstgenoemde werkte zij ook al samen op een tentoonstelling in de C.A.L. van Brussel 

in februari 1898.446 Tussen 1900 en 1905 zou Anna De Weert nog driemaal samen met 

medekunstenaars van de Cercle exposeren. Een opmerkelijke tentoonstelling vond plaats in 

januari 1902 waar De Weert tekeningen en prenten liet samen met andere luministen zoals 

Claus, De Saegher, Voortman op de Exposition de Blanc et Noir. Het jaar daarop, in januari 

1903 voltrok zich een gelijkaardige expositie met pastellen en tekeningen van opnieuw De 

Weert, Clara Voortman, Claus, De Saegher, Wytsman, Heins en George Buysse, hier voor de 

eerste maal exposerend in de Cercle. In 1904 werd nogmaals een tentoonstelling van 

tekeningen, houtskooltekeningen en etsen gehouden. Deze maal nam de internationaal 

geroemde Armand Rassenfosse (1862-1934) deel, in het gezelschap van twee invloedrijke 

leden van de Section des Arts: Albert Baertsoen en voorzitter Armand Heins. Het is 

aannemelijk dat deze Luikse kunstenaar exposeerde op uitnodiging van het bestuur want bij 

mijn weten beschikte hij niet over een lidmaatschap van de C.A.L. Een andere 

publiekstrekker moest de tentoonstelling die opende op 19 november 1903 met impressies van 

Spanje en Tunesië van de Brusselse kunstschilders Gustave Max Stevens – niet te verwarren 

met Alfred Stevens-, Alfred Bastien en Maurice Wagemans.  

                                                      
444 De Smet, Sint-Martens-Latem en kunst aan de leie, 49.  
445 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 33.  
446 De Smet, Sint-Martens-Latem en kunst aan de leie, 50.  

Afbeelding 24: Uitnodiging Exposition du compartiment de 
l’Expostition Internationale des Arts Décoratifs de Turin , 23-31 
maart 1902.  
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Een opvallende cataloog met reproducties van de werken werd gemaakt naar aanleiding van 

de tentoonstelling in maart/april 1904 van Maurice Sys en de gebroeders Gustave en Léon De 

Smet. Dit betekende hun eerste tentoonstelling van vele in de C.A.L. (bijlage XXIII). 

Een atypische expositie in maart 1902 vond plaats in de vestibule van de Universiteit met de 

kunstwerken van het compartiment de la collectivité Gantoise die op de ‘Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs de Turin’ zouden opgesteld worden.  Deze expositie werd 

aangekondigd door de Section des Arts, die niet verantwoordelijk was voor de Gentse afdeling 

maar er wel voor zorgde dat de werken uitgestald werden in Gent. Dit gebeurde vermoedelijk 

onder impuls van Albert Baertsoen die afgevaardigde was van het Belgische comité van de 

internationale tentoonstelling. De exposanten waren onder meer Cercle-kunstenaars Clara 

Voortman, Jean Delvin, Armand Heins, Felix Metdepenningen, George Minne, Charles 

Doudelet, Albert Baertsoen. Ook industriële exposanten hoorden hierbij: Keuler van Hamme, 

de Brusselse Véluard & Palier. Géo. Verbeke ontwierp de façade en meubelen van de 

expositieruimte, Laigneil toonde aardewerk en van Van Kerchove werd  borduurwerk 

geëxposeerd. Van Oscar Van de Voorde, de architect van de afdeling, werden 

ontwerptekeningen van de meubelen, tapijten, gordijnen etc. getoond.447    

Oprichting Association Artistique 
Eind 1903 werd de vereniging l’Association Artistique opgericht. In hoeverre deze in relatie 

stond met de C.A.L. is niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat de Association ontstond uit 

een bepaalde onvrede met de werking en kansen die de bestaande instanties, waaronder de 

Section des Arts van de Cercle, boden. Dat het moeilijk was om naast het haast officiële 

circuit van de C.A.L. te functioneren bewijst de korte duur van de vereniging, die in 1907 al 

werd opgeheven. Dit doet denken aan het kortstondige bestaan van de jongerenafscheiding 

Wij Willen. In de Brusselse C.A.L. waren vergelijkbare oppositiegroepen hetzelfde lot 

beschoren. De reeds vermelde afscheiding in 1861 van de Société d’Artistes kon niet tegen de 

machtige en kapitaalkrachtige Brusselse Cercle op en moest in 1865 opnieuw fuseren.448 De 

Association richtte zich tot het grote publiek, naar alle “concitoyens éclairés” 449 met culturele 

interesses. Ze wilden optreden als verdedigers van de jonge kunstenaar door hen meer kansen 

                                                      
447 Aankondiging Exposition du compartiment de la collectivité Gantoise à l’Expostition Internationale des Arts Décoratifs 
de Turin, 1902, Vliegende Bladen, VLBL. C. 053.05, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
448 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 49. Verschillend met 
Gent was dat de afscheiding voornamelijk protesteerde tegen het verbod van tentoonstellen voor niet-leden in de Brusselse 
C.A.L., wat steeds mogelijk is geweest in Gent (op uitnodiging).  
449 “ L’Association Artistique. groupement des jeunes,” La Tribune Artistique I, 1903, 1.  
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te geven werken tentoon te stellen en bekendheid te bekomen.450 De vereniging was net als de 

C.A.L. multidisciplinair en organiseerde tentoonstellingen, muziekconcerten en voordrachten. 

De stichters waren Joseph Bertrand, Maurice Boddart, Edgard Bytebier, Jan Frans De Boever, 

Frédéric De Smet, Georges Guequier, Joseph Lefébure en Achilles Van Hoecke-Dessel. 

Verschillende van hen komen terug in de lijst van exposanten van de Cercle vóór de Eerste 

Wereldoorlog en waren in de jaren 1920 terug te vinden op de ledenlijst van de C.A.L.451 

Frédéric De Smet, de neef van Cercle-voorzitter Joseph De Smet, zal in de jaren 1922-1924 

secretaris en later voorzitter van de sectie worden van 1932 tot 1937.452 Wanneer de lijst van 

exposanten van de Association Artistique, opgesteld door Els Veraverbeke in haar proefschrift 

over Frédéric de Smet, vergeleken wordt met de exposanten in de C.A.L. vallen de 

overlappingen op.453 Exact de helft van de kunstschilders en beeldhouwers waren minstens 

één keer exposant in de cercle.454 Bijna alle Gentse exposanten bij de Association stelden ook 

tentoon in de Cercle, van de niet-Gentenaren was het eerder uitzonderlijk (excepties waren 

Edgard Bytebier, Henri Thomas, Maurice Wagemans, Pierre Abatucci en Alfred Bastien). De 

spreekbuis van de nieuwe Gentse vereniging was La Tribune Artistique, een maandblad 

tussen 1903 en 1907, wat gelijk stond aan de levensduur van de Association Artistique. 

Opvallend is dat dit tijdschrift doorgaans vrij tot zeer positieve recensies schreef over 

exposities georganiseerd door de Cercle.455 

De Association Artistique kan echter geen ondubbelzinnige afscheiding van de Cercle 

genoemd worden, zoals de jongerengroep Wij Willen.456 De nieuwe vereniging protesteerde 

tegen de artistieke omstandigheden in Gent waar de Cercle uiteraard een grote rol in speelde. 

Er kan niet van een splitsing gesproken worden enkel aan de hand van een aantal 

gemeenschappelijke leden en stichters, maar in de pers werden ze weldegelijk gelinkt aan 

elkaar. Een voorbeeld hiervan is te vinden in artikel van La Tribune Artistique, de spreekbuis 

van de nieuwe vereniging en geschreven door Frédéric De Smet, waarin hij het succes van 

een Cercle-tentoonstelling verklaarde door de invloed op de Cercle van de jonge Association 

                                                      
450 Veraverbeke, “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène,” 120.  
451 Op basis van de ledenlijst van de Section des Arts Plastiques van 1922 waren dit meer bepaald: Joseph Bertrand (Gent en 
Parijs adres), Edgard Bytebier (Dilbeel en later Holenberg), Frédéric De Smet (Gent en tevens later voorzitter van de 
Section), Georges Guequier (Gent). Règlement et liste des membres effectifs de la section des arts plastiques du Cercle 
Artistique et Littéraire de Gand (Gent: Cercle Artistique et Littéraire, 1922). 
452 Zijn voorzitterschap mondde uit tot onenigheid omwille van zijn naammisbruik door de C.A.L., waarna hij niet langer 
voorzitter wou zijn of zelfs geassocieerd worden met de C.A.L. (Veraverbeke, 138). 
453 Veraverbeke, “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène,” 122.  
454 Meer bepaald 17 van de 34 kunstschilders en/of beeldhouwers.  
455 Geraadpleegde recensies komen uit de jaren 1904, 1905 en 1906 van het maandblad. 
456 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 49. Stelt dat 
Association Artistique, net zoals Wij Willen zich losmaakten van de Cercle maar snel terug werd opgeheven. 
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Artistique. Dit was naar aanleiding van een tentoonstelling457 in de Cercle van november 1904 

die positief onthaald werd door De Smet aan de hand van een metafoor van jonge wijn die kan 

rijpen en van jaar tot jaar beter wordt.458 Hij besloot de beknopte recensie met: « En résumé 

c'est un grand succès pour les "jeunes" un succès pourr le Cercle artisitique et un succès 

pour... l'Association artistique… » 459. De jongeren waarover hij het heeft waren  in het 

bijzonder Gustave en Léon De Smet, Maurice Sys, Dessenis, De Porre, Aerens, Montobio, 

Vandenberg en de beeldhouwer Louis Dubar.  

2.2.6. VAN 1904 TOT 1914: VOORZITTERSCHAP VAN ALBERT BAERTSOEN, 
RODOLPHE DE SAEGHER EN JOSEPH HORENBANT 
 
Dat Albert Baertsoen (1866-1922) in 1904 aangewezen werd tot de volgende voorzitter van 

de beeldende kunstsectie deed niet verbazen. De Gentse schilder en etser behoorde immers al 

jarenlang tot de voornaamste leden van de sectie en was één van de kunstenaars die in de 

bestuurscommissie van de C.A.L. zetelde. Hij betekende een 

buitenbeentje in de bestuurscommissie aangezien hij niet 

verbonden was aan de Academie te Gent. Meerdere bronnen 

verklaren zijn belangrijk aandeel in het bestuur van 

verenigingen zoals de C.A.L. en de Société pour 

l’Encouragement des Beaux-Arts aan de hand van zijn 

gegoede afkomst (hij behoorde tot een belangrijke (liberale) 

familie actief in de katoenindustrie in Gent).460 Hij beperkte 

zich niet tot lidmaatschap van Gentse verenigingen, maar 

ook in Brusselse kunstkringen zoals L’Essor. In de Cercle 

werd hij meermaals gevierd door banketten ter ere van hem 

te organiseren wanneer hij bijvoorbeeld een prijs gewonnen 

had op een Triënnale- salon te Antwerpen in 1889.  

                                                      
457 Op deze tentoonstelling (opening 13 november) stelden volgende kunstenaars tentoon: R. Aerens, De Porre, Léon De 
Smet, Gustave De Smet, H. Dessenis, G. Montobio, Maurice Sys, Fritz Vanden Berghe, Louis Dubar. 
458  Frédéric De Smet, “Au Cercle Artistique et Littéraire,” La Tribune Artistique, nr. 12, 20 november 1904.  
« Le Cercle Artistique et Littéraire vient de s'avouer des appétits de gourmet, en approvisionnant ses chais - (ne contenant 
qu'un vin très vieux qu'on respecte) - d'une provision de petits crûs tout jeunes, qui dès à présent possèdent un bouquet suave, 
divin, rappelant ce parfum d'huile et de siccatif, connu seulement du vrai connaisseur. (...) C'était le moment d'avoir du flair 
et de suivre - comme l'a fait le cercle artistique - l'exemple d'une maison nouvellement fondée l'Association Artistique qui a 
attiré l'attention sur un vin dont le velouté s'accentuera d'année en année et qui fera, plus tard, la réputation des caves qui en 
furent approvisionnées. » 
459 Frédéric De Smet, “Au Cercle Artistique et Littéraire,” La Tribune Artistique, nr. 12, 20 november 1904. 
460 Balthazar, “Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Gentse hoge burgerij in het begin van de XXe eeuw en haar 
sociale oorsprong sinds de franse tijd (1914-1794),” 171. 

Afbeelding 254: Schets van Albert 
Baertsoen op het banket van 15 juni 
1889 door een vriend (De  Mulder). 
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Tijdens zijn opleiding als kunstenaar in Gent ging hij in de leer bij cercleleden Gustave Den 

Duyts en Jean Delvin. Gedurende zijn carrière verbleef en studeerde of werkte hij op 

verscheidene plaatsen, zoals tijdens Wereldoorlog I in Londen samen met Emile Claus.461 Hij 

bleef vooral bekend als een schilder van het Gentse stadsbeeld. Overlappend met ongeveer de 

periode van zijn voorzitterschap zou hij minder geslaagde landschappen gecreëerd hebben in 

de Ardennen.462 

Verwarring omtrent de opvolging van het voorzitterschap Albert Baertsoen 
Voor de periode van 1904 tot 1914 werd geopteerd om verschillende voorzitters samen te 

nemen omwille van de onduidelijkheid met betrekking tot de tijdsafbakening van de 

voorzitterschappen en zelfs welke voorzitters. Archiefmateriaal in verband met de Section des 

Arts Plastiques is schaars naar het einde van het eerste decennium toe en in het bijzonder voor 

het tweede. Mogelijk stond Albert Baertsoen tot circa 1911 aan het hoofd en zou de schilder 

Joseph Horenbant (1863-1956) die rol overgenomen hebben. Biografische naslagwerken 

schrijven aan Horenbant het voorzitterschap toe van 1911 tot 1918.463 Echter, een aantal 

bronnen duiden op het voorzitterschap van Rodolphe De Saegher vóór de Eerste 

Wereldoorlog. Rodolphe De Saegher zat al sinds 1905 in de bestuurscommissie van de 

vereniging en was sinds 1900 secretaris van de Section des Arts, na al een aantal jaren de 

functie van “suppléant” secretaris uit te oefenen bij toenmalig secretaris Armand Heins. Zo is 

er het reeds genoemde document van Frédéric De Smet waarin hij een poging deed de 

voorzitters van de Section des Arts op te lijsten (bijlage XXIV). Hij vermeldde zowel Joseph 

Horenbant als Rodolphe De Saegher als voorzitters maar hij twijfelde aan de exacte data. Bij 

eerstgenoemde naam stond de periode 1911-1918 genoteerd, maar bij Rodolphe De Saegher 

stond zowel “avant guerre” als “après guerre”.464 Het staat vast dat De Saegher na de oorlog, 

in 1919 tot vermoedelijk 1921, voorzitter van de Section was waarna Oscar Vande Voorde 

hem opvolgde. Een ander document van Frédéric De Smet, in een snel handschrift 

geschreven, maakte geen vermelding van Horenbant en stond De Saegher opnieuw vóór WOI 

opgeschreven.465 Deze documenten bieden dus geen antwoorden aangezien De Smet zelf in 

het duister tastte. Bovendien bleek De Smet niet op de hoogte te zijn van het voorzitterschap 

van Dael en Maeterlinck. De documenten tonen wel de onduidelijkheid omtrent de opvolging 

aan. Niet enkel deze documenten, maar ook het werk van Hilda Proot-Cocquyt maakt terloops 

                                                      
461 Du Jardin, “Les artistes contemporains,” 43. 
462 Piron, De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, 43. 
463 Ibid., 703.  
464 Frédéric De Smet, “Est-ce exact?”. 
465 Frédéric De Smet, los blaadje papier met nota’s, Fonds Frédéric De Smet, HS III 16.387, Gent : Universiteitsbibliotheek.  
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vermelding van Rodolphe De Saegher als voorzitter vóór de oorlog waarbij een afbakening in 

tijd ontbreekt.466 Noch in Van Leuven’s werk als in het hoofdstuk van René Cazier en Paule 

Cazier-Dewit in 110 jaar Kunst- en Letterkring Gent komt Joseph Horenbant ter sprake. 

Laatstgenoemde geeft in zijn essay wel een aanwijzing voor de aanvang van voorzitterschap 

van Rodolphe de Saegher in het seizoen 1907-1908, maar een referentie of meer details 

ontbreken helaas.467 Horenbant zou De Saegher vervolgens kunnen vervangen hebben rond 

1911 tot 1918, zoals de biografische werken informeren, om op zijn beurt weer afgelost te 

worden door De Saegher tot 1921.  

Als laatste dient opgemerkt te worden dat het in mijn opinie geoorloofd is om deze lange 

periode samen te nemen aangezien de activiteiten van de kunstkring naar het einde van de 

periode toe afnamen: vanaf 1912 doken problemen op met het lokaal en mede daardoor waren 

er opvallend minder activiteiten (cfr. deel 1.1.2. in verband met het lokaal). Er werd voor 

gekozen de oorlog als scheiding te nemen in deze chronologische onderverdeling omdat dan 

de activiteiten van de Cercle definitief stopgezet werden.  

Jubileumjaar 1905  
« L’énumération, un peu longue sans doute, mais forcément incomplète encore, des travaux de 

notre Société pendant ces vingt-cinq dernières années, aura prouvé l’activité constante qu’elle 

déploya ; et c’est avec un légitime orgueil que nous croyons pouvoir affirmer que le Cercle est 

resté fidèle aux intentions de ses fondateurs et n’a pas failli à la tâche qui lui était imposée. La 

ville de Gand a acquis un juste renom dans les divers domaines artistiques ; elle le doit en 

grande partie à notre Société.» 468 

Het werkjaar 1904-1905 betekende voor de Cercle een jubileumjaar. Om dit te vieren werd 

het overzichtsverslag door Auguste Van Loo gepubliceerd met een terugblik op 25 jaar 

Cercle-activiteiten. Of de vereniging - en meer precies de Section des Arts- ook een grotere 

activiteit van tentoonstellingen aan de dag legde, valt te betwijfelen aan de hand van het 

tentoonstellingsoverzicht. Het lijkt dat de gebeurtenissen rondom het jubileumjaar zich vooral 

op het domein van de literatuursectie en de muzikale sectie bevonden.469 De Section Littéraire 

organiseerde maar liefst twaalf lezingen in het jaar 1905 met uiteenlopende onderwerpen, 

waaronder die van “Mérovak, l’Homme des Cathédrales” op 13 februari met projecties van 

                                                      
466 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 59.   
467 René Cazier en Paule Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” in Koninklijke kunst- en 
letterkundige kring, 1879-1989 (Gent: Cercle royal artistique et littéraire, 1989), 51.  
468 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 35.  
469 Voor een opsomming activiteiten (lezingen en muzikale avonden) georganiseerd door deze secties verwijs ik door naar het 
naslagwerk van Hilda Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 44-50.  
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tekeningen van de conférencier. In elk geval was het een ideale gelegenheid om de 

voornaamste ‘wapenfeiten’ van de Cercle in het daglicht te stellen en zichzelf als het ware een 

schouderklopje te geven. Een speciale vergadering stond op het programma op 16 april 

waarin vele voorname burgers van Gent naast het bestuur aanwezig waren zoals de baron 

Kerchove d’Exaerde, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Emile Braun, burgemeester van 

Gent… Henri Pirenne vertelde aan hen over de geschiedenis van de letterkunde in Gent. 

Diezelfde avond ondertekenden de aanwezige leden en bestuur een nieuw livre d’or de la 

Société, en was er de inhuldiging van een gedenkplaat in gehamerd koper naar ontwerp van 

Armand Heins.470 Deze speciale avond beëindigde een week van festiviteiten ter gelegenheid 

van het jubileumbestaan, voornamelijk gevuld met congressen en lezingen. Rodolphe De 

Saegher zou in de naam van de Section des Arts een uiteenzetting gepresenteerd hebben over 

de 19de-eeuwse kunstgeschiedenis voor alle leden van de C.A.L. op 10 april.471 Tijdens deze 

lezing zou de kunstenaar zijn voorliefde voor het impressionisme niet weggestoken hebben. 

Het neo-impressionisme kwam ook aan bod waarbij hij Van Rysselberghe besprak en ook de 

technische aspecten van de stromingen verhelderde.472  Een aantal dagen later sprak voorzitter 

Joseph De Smet zijn publiek toe met een resumptie van de lezingen en sprekers doorheen de 

jaren in de Cercle teruggaand tot de activiteiten van de voorganger van de literaire afdeling, 

de Société Littéraire de Gand.    

(Bijzondere) tentoonstellingen en ontwikkelingen473 
De periode 1904-1914 betekende een lange periode waarin een aanzienlijke aantal 

tentoonstellingen per jaar gerealiseerd werd, met een hoogtepunt in 1907. In januari 1906 

schreef een journalist van La Tribune Artistique een aantal recensies over de afgelopen 

tentoonstellingsactiviteiten. Hij merkte de zeer korte duur van de exposities van de Cercle op 

wat hij toeschreef aan de  grote hoeveelheid exposant-kandidaten aan wiens wensen de 

vereniging moest voldoen.474 Bovendien noemde de recensent het door kunstenaars begeerde 

lokaal van de vereniging “le cabinet de nécessité des peintres”, wanneer iemand de zaal 

verliet, “glipte” een ander binnen.475 Opvallend aan de periode na 1904 is dat er, op een 

                                                      
470 Van Loo, Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand, 39.  
471 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 47.  
472 La Flandre Libérale, 12 april 1905, zoals vermeld in [Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 48].  
473 Voor de periode 1900-1912 maakte Frank Cotman in zijn masterscriptie een overzicht van tentoonstellingen waarbij een 
hiaat bestond voor de jaren 1908-1909. Hij baseerde zich op personderzoek aan de hand van kunsttijdschriften. Uit mijn 
tentoonstellingsoverzicht, gebaseerd op archiefmateriaal voor 1908-1909, blijkt echter dat er een actief tentoonstellingsbeleid 
was gedurende deze jaren.  
474 Het gaat hier om ten eerste de expositie van Voortman, Heins, De Saegher, Van Loo (3 december 1905), ten tweede de 
expositie Louise Matheson-Dael, Toefaert (17 december 1905),  ten derde de expositie van het echtpaar Vindevogel (7 
januari 1906).  
475 “Au Cerce Artistique,” La Tribune Artistique 3, nr. 1 (januari 1906).  
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drietal uitzonderingen na (namelijk Cézar De Cock in 1906, Lefèbvre in 1907 en Joseph 

Horenbant in 1911), geen individuele tentoonstellingen meer gehouden werden. De voorkeur 

voor groepstentoonstellingen in een klein gezelschap van twee tot vier exposanten stond nu 

gelijk aan de praktijk. Verscheidene van de reeds bekende en vertrouwde cercle-leden 

kwamen in deze periode terug. Zo stelde Alphonse Cogen (1842-1921) samen met Henri Van 

Melle (1859-1930) in 1905 tentoon, na een aantal jaren inactief te zijn in de vereniging. De 

werken van Albert Toefaert, Armand Heins, Rodolphe De Saegher en vele andere keerden 

meermaals terug naar de tentoonstellingszaal aan het Sint-Jansvest 12. Een opvallende 

afwezige na 1904 is Rodolphe Wytsman (1860-1927), die voorheen ondanks zijn Brusselse 

woonst sterk aanwezig was in de tentoonstellingen van de C.A.L. en meermaals in het 

gezelschap van zijn vrouw Juliette Trullemans (1866-1925).476 

In april 1906 was er een tentoonstelling met werken van Gustave en Léon De Smet, Modeste 

Huys en Emmanuel Viérin. Allen beschikten reeds over een degelijke reputatie als 

kunstenaars en bevestigden dit op deze tentoonstelling.477 Léon (1881-1966) en Gustave De 

Smet (1877-1943) exposeerden vanaf 1904 zeer regelmatig in de C.A.L., vaak in een 

gelijkaardig gezelschap van onder andere de beeldhouwer Louis Dubar, Fritz Van Loo, Fritz 

Van den Berghe, of enkel met zijn tweeën. Emmanuel Viérin (1869-1954) stelde enkel 

tentoon in 1906, 1908, 1910 in de Gentse C.A.L. en steeds samen met Modeste Huys (1874-

1932). Het valt op dat bevriende kunstenaars samen de tentoonstellingszaal deelden, zo ook 

was de combinatie van Nicolet, Quyo, Aelman en soms ook De Vos gangbaar (vooral in de 

periode 1902-1907).  

Een opvallende expositie van de leden van de Brusselse kunstenaarsvereniging Les 

Indépendants opende in de zaal van het Sint-Jansvest in 1905. Tussen 23 april en 4 mei waren 

kunstwerken te zien van Pierre Abatucci, R. Bosiers, Eugène Canneel, Delsaux, René De 

Man, Léon De Smet, Hubert Glansdorff, Marcel Jefferys, William Jelley, Fernand Lantoine, 

H. Leroux, Eugène Mahaux, Oscar Petyt, Thérèse Van Hall, W. Van den Bruel, H. Willem.478 

Dat de kring niet helemaal vertrouwd was met de C.A.L. van Gent toont de uitnodigingskaart, 

gemaakt door de Brusselse vereniging zelf waarop “Rempart St.-Georges” staat vermeld als 

adres (afb. 26). Dit toont eveneens aan dat niet de Section des Arts van de C.A.L. voor extra 

                                                      
476 In het tentoonstellingsoverzicht in bijlage werd deze kunstenares in 1886 en 1887 als Juliette Trullemans genoteerd, 
nadien steeds als Juliette Wytsman (of Madame Wytsman) 
477 “Au Cercle Artistique,” La Tribune Artistique 3, nr. 4 (april 1906).  
478 Catalogue Exposition ‘les Indépendants’ au Cercle Artistique et Littéraire de Gand (Brussel : Impr. Paelman, 1905).  
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publiciteit zorgde, maar dat de exposanten (of in dit geval vereniging) hier zelf voor 

instonden.  

 

 

 

 

Een andere groep kunstenaars voor wie de Section des Arts haar deuren opende was de 

Société Les Peintres-Graveurs 479, begin januari 1907 met een tentoonstelling van etsen. 

Kunstenaars van buiten Gent waren te gast, zoals de Zweedse Anders Zorn, Brusselse Eugène 

Laermans en Frantz Charlet, Antwerpse Charles Mertens, de Luikse kunstenaars Armand 

Rassenfosse en Adrien De Witte en de Oostendse James Ensor. Enkel Albert Baertsoen, de 

toenmalig voorzitter, was een vertrouwd en actief exposant in de Gentse Cercle tussen deze 

groep etsers. Ensor stelde slechts sporadisch tentoon binnen de bestudeerde periode: op de 

groepstentoonstelling van Les XX in 1893 en met de Société des Aquarfortistes Belges. De 

kunstenaar was overigens niet al te positief over de werking van de cercles in België.480 De 

krant La Flandre Libérale recenseerde Ensor bovendien negatief en beschuldigde hem van 

een gebrek aan verfijning, ietwat mogelijk iets zegt over de artistieke smaak van de krant.481  

Ook de kunstenaarsvereniging Vie et Lumière maakte gebruik van de tentoonstellingszaal van 

de C.A.L. te Gent. Dit geschiedde in januari 1909482. Het initiatief kwam niet van de Section 

des Arts  maar vanuit de Brusselse kunstenaarsvereniging zelf. 483  Tentoonstellende 

kunstenaars waren: Anna Boch, Georges Buysse, Emile Claus, Oscar Coddron, Aloïs De Laet, 

De Saegher, Alfred Hazledine, A-J. Heymans, Modeste Huys, Georges Lemmen, R.-H. 

                                                      
479 Of dit gaat over de Société des Aquafortistes Belges is mogelijk maar niet duidelijk aangezien ik de informatie haal uit het 
programma/rapport van het werkjaar 1906-1907 en de aankondigingskaart van de tentoonstelling waarop Société les peintres-
graveurs vermeld stond. Het zou kunnen dat het om een minder officiële groepering van etsers ging. 
480 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 50.  
481 Cazier en Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” 48.  
482 Volgens Cazier en Cazier-Dewit (p. 54) vond de tentoonstelling in april 1909 plaats maar volgens de cataloog en 
aankondigingen aanwezig in de universiteitsbibliotheek te Gent en KMSK te Brussel, was de tentoonstelling in januari 1909.  
483 Aankondigingskaart tentoonstelling Vie et Lumière (10-21 januari 1009), Vliegende Bladen, VLBL. C. HFI. 052.08, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.   

Afbeelding 26: 
Uitnodiging 
tentoonstelling Les 
Indépendants in de 
C.A.L. (met 
schrijffout in adres), 
1905.  
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Monks, Jenny Montigny, Guillaume Montobio, Georges Morren, Willem Paerels, Henri 

Roidot, Fritz Vanden Berghe, A. Wallaert, Jean Van den Eeckhoudt, Edmond Verstraeten, 

Anna De Weert. Verschillende leden van deze vereniging zouden ook meermaals, losstaand 

van deze groep, tentoonstellen. Een laatste groep kunstenaars die in de naam van een andere 

vereniging exposeerden aan het Sint-Jansvest te Gent, waren de leden van de Brusselse 

Société des Aquafortistes Belges in mei 1909 onder het erevoorzitterschap van “S.A.R. 

Madame la comtesse de Flandre”484. Zestig exposanten van verschillende nationaliteiten en 

Belgische steden toonden hun etsen en gravures waaronder een aantal bekende namen zoals 

James Ensor, maar ook “trop de gens du monde, trop enclins à exposer leurs médiocres 

productions”485 (bijlage XXV).  

In 1907 bereikte de Cercle een hoogtepunt aan tentoonstellingen met maar liefst 12 exposities.  

Opvallend is de grote concentratie aan 

kunstenaressen. Vrouwelijke kunstenaars waren al 

langer sterk aanwezig in de tentoonstellingen maar 

nu doken ook exposities op met uitsluitend 

vrouwelijke exposanten. In het bijzonder was er 

een tentoonstelling van Clara Voortman, Anna De 

Weert (met maar liefste 64 werken opgesplitst in 

vier categorieën: lente, zomer, herfst en winter), de 

Brusselse Léo Jo en Hélène Buyst (afb. 27). René 

Cazier merkte al in 110 ans Cercle Artistique et 

Littéraire op dat van de tien exposerende 

kunstenaars aan het begin van het seizoen 1907-

1908 (november tot december 1907), zeven 

kunstenaressen waren.  

Afbeelding 27: Voorblad cataloog tentoonstelling Clara Voortman, Anna De Weert, Léo Jo, Hélène Buyst, 24 
november-5 deccember 1907.  

Een tentoonstelling die tot de verbeelding spreekt maar waarover weinig informatie 

voorhanden is, vond plaats in maart 1910 en droeg de titel ‘Exposition d’Art Japonais’. 

Prenten van de 18e en 20e eeuw naar kunstwerken van Japanse meesters (Harounobou, 

Koriousai, Sharakou, Yeshi, Outamaro, Hokousai) werden getoond. Een maand later hingen 

                                                      
484 Liste des Exposants. Exposition d’Eaux-Fortes, Gravures etc. organisée par la Société des Aquafortistes Belges 
(Bruxelles), Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.09, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
485 Cazier en Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” 54.  
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werken van de Russische kunstenaar Léon Schulman (1882-1964) en het Engelse 

kunstenaarsechtpaar Gordon op in de C.A.L. 

« Qu'il vive donc, mais qu'il vive de la bonne façon » 
Naar aanleiding van een tombola in januari 1910 kan een polemiek aangehaald worden, 

verwoord door een onbekende journalist met de initialen A.D. van de krant Le Bien Public. 

De tombola werd georganiseerd ten gevolge van financiële problemen (cfr. deel 2.1.4). Op 

deze tombola werden bepaalde kunstenaars aangesproken die, door de jury van het Gentse 

salon geweigerd werden, om hun kunstwerken te doneren. Nu kregen deze kunstenaars de 

kans om op een tombola-tentoonstelling te exposeren. Dit echter uit financiële noodzaak want 

voor andere tentoonstellingen van de Cercle werden dezelfde kunstschilders middelmatig 

ingeschat door de bestuursleden en werd een jury ingevoerd om kunstwerken alsnog te 

weigeren. De journalist meende dat andere manieren bestonden om nieuwe middelen en 

sympathie te verwerven dan door middel van een tombola als deze: « Il nous semble 

cependant qu'il y aurait pour le Cercle d'autres moyens de gagner des sympathies et des 

ressources nouvelles, celui par exemple qui consisteraient à faire preuve d'une plus grande 

largeur de vues, de plus d'éclectisme »486. Volgens de journalist waren de meest bloeiende 

verenigingen degene die zich met niets anders dan de zuivere kunst bezighielden en 

onafhankelijk van religie of politiek functioneerden. De Gentse C.A.L. daarentegen hield zich 

te veel bezig met de opinies van haar leden, kunstenaars en conférenciers. Dat de vereniging 

niet louter met het artistieke bezig was, was te merken aan de samenstelling van de 

bestuursraad waarin slechts een aantal kunstenaars zetelden, de diverse samenstelling van 

boeken in hun bibliotheek en de nomenclatuur van de sprekers. Dat de activiteiten 

bijgewoond werden door een publiek dat gedeeltelijk vrouwelijk was, zou volgens sommigen 

hier ook op gewezen hebben. De journalist had enerzijds zijn twijfels over de regel van de 

Section des Arts om kunstwerken voor te leggen aan een jury alvorens tentoon te stellen. 

Anderzijds ijverde hij voor de tentoonstellingen te tillen naar een hoger niveau, waarbij de 

regels van toelating door stemming en een jury nuttig waren wanneer ze op een correcte en 

onafhankelijke manier toegepast werden. Daarbij waarschuwde hij voor hetzelfde lot als de 

Société des Beaux-Arts, waar het ledenaantal snel afgenomen was. Ondanks de verwijten aan 

de top van de Cercle omwille van hun nauwe visie, geloofde de journalist alsnog in de 

kwaliteiten van de vereniging:  

                                                      
486 A.D., “Au Cercle Artistique de Gand”, Le Bien Public, 28 oktober 1909. 
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« Tout modeste qu'il soit et malgré l'étroitesse d'idées de certains de ses dirigeants, le Cercle 

Artistique de Gand rend des services à l'art et aux artistes; il offre au public des distractions qui, pour 

n'être pas toujours de qualité supérieure, irréprochable, ne sont cependant pas à dédaigner dans leur 

ensemble. Qu'il vive donc, mais qu'il vive de la bonne façon! »487 

De C.A.L. van Gent was dus niet de plaats voor radicale ideeën en zuivere artistieke belangen. 

Niet elke tentoonstelling was van een hoog artistiek niveau maar de vereniging had als 

cultureel orgaan veel te bieden voor kunstenaars en het Gentse publiek. De desbetreffende 

kunstenaars van de tombola in 1910, waaronder Georges Buysse, Emile Claus, Cogen, 

Gustave en Léon De Smet en Anna De Weert, waren echter bekende en geroemde kunstenaars 

in de Cercle en daarbuiten op dat moment. De polemiek dateerde echter van vóór de 

effectieve tentoonstellingstombola wanneer de oproep van de financiële liquide vereniging 

gemaakt was. René Cazier en Paul Dewit schreven dat eind november datzelfde jaar een 

tentoonstelling gehouden werd met ongeveer dezelfde samenstelling van kunstenaars die 

werken gedoneerd hadden voor de januari-tombola met een aantal bijkomende namen zoals 

Valérius De Saedeleer, Albert Servaes en Gustave Van de Woestyne.488   

Vermindering activiteiten door problemen met het lokaal vanaf 1912  
Vanaf 1912 kampte de Section des Arts en de hele C.A.L. met het praktisch probleem van een 

ontoegankelijk lokaal. De lezingen, congressen en feesten vonden vanaf dan plaats in het 

Hôtel Royal et Victoria of het Hôtel de la Poste, waar al langer feesten en banketten 

georganiseerd werden. De tentoonstellingen verhuisden naar de grote vestibule van de 

universiteit, in de Volderstraat waar de oude aula van de Universiteit Gent zich nog steeds 

bevindt. In 1913 vonden effectief een aantal tentoonstellingen plaats in het 

universiteitsgebouw zoals de tentoonstelling van Rodolphe De Saegher, Joseph Horenbant en 

George Minne in februari en begin maart 1913, een tentoonstelling van overwegend 

kunstenaressen samen met een beeldhouwer in maart en tenslotte die van George Minne, Fritz 

Van Loo en Albert Servaes in april. Over de tentoonstelling van februari/maart die gehouden 

werd in het universiteitsgebouw schreef La Flandre Libérale dat de vervangzaal niet ideaal 

was maar dat de Cercle wel gebruik kon maken van de materialen en uitrustingen van de 

organisatoren van het salon.489 Aan het eind van 1913 werden geen tentoonstellingen meer 

                                                      
487 Ibid. 
488 Er blijft onduidelijkheid bestaan rondom het precieze moment van de tombola: Cazier en Cazier-Dewit getuigden van eind 
oktober 1910 ( “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” 60) terwijl mijn gegevens uit de universiteitsbibliotheek (de 
rapporten 1909-1910 (Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C.49. 04) en een liste des donateurs van februari 1910 (Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 056.04  )) duidden op januari 1910.  
489 La Flandre Libérale, 7 maart 1913.  
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georganiseerd, waardoor de Section lusteloosheid verweten werd.490 Het gebrek aan een eigen 

expositiezaal lijkt de belangrijkste oorzaak van de vermindering van tentoonstellingsactiviteit 

eind 1913. Toch zou er vermoedelijk meer aan de hand geweest zijn met de Section des Arts 

dan het ontbreken van een zaal aangezien de lezingen en congressen wel continu 

georganiseerd werden doorheen de jaren 1912-1913. Een mogelijke verklaring is dat de 

samenwerking met de vervangzalen voor de conférences vlotter verliep dan met de 

universiteit, waar omstreeks deze tijd druk campagne gevoerd werd ten voordele van de 

vervlaamsing.491 In verband met vervlaamsing kan toegevoegd worden dat de Gentse Cercle, 

net zoals de andere cercles in België, zich steeds richtte op de Franstalige gemeenschap. In 

Antwerpen zou hier rond de periode van 1910-1914 verandering in komen: de blik werd vanaf 

dan ook gericht op de Vlaamse gemeenschap en een zekere boei zou ontstaan door een 

vernieuwd bestuur.492 Hoewel in Gent ook meer en meer catalogi in het Nederlands opdoken 

naarmate men de 19e eeuw achter zich liet, was er allesbehalve sprake van een bloei na 1910. 

De eerste volledig Nederlandstalige cataloog van een tentoonstelling van de Gentse C.A.L. 

die teruggevonden werd, dateert uit 1908. 493  De Franstalige versie zat evenwel nog 

bijgesloten. Het jaar na 1913 werden de activiteiten definitief stilgelegd door de ingrijpende 

gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog. 

Bijkomend was er een nieuwe mogelijkheid tot exposeren voor Gentse kunstenaars 

opgedoken: een nieuwe tentoonstellingszaal opende in de Zonnestraat, zaal Taets, die 

mogelijk de over-aanvraag van tentoonstellingszalen opving (zie kaart Gent in bijlage I). 

Kunstenaars die regelmatig exposeerden in de Cercle toonden hier hun werken vanaf 1911.494 

In de pers, meer specifiek La Flandre Libérale, kan men een verschuiving van aandacht vanaf 

eind 1912 opmerken van de Cercle – die minder actief was door de afwezigheid van haar 

lokaal – naar de tentoonstellingen in de nieuwe zaal Taets. De nieuwe zaal ving als het ware 

de Cercle-exposanten deels op en bood aan hen een alternatieve tentoonstellingsmogelijkheid, 

ietwat verschillende kunstenaars logischerwijs gretig zouden benutten.495 

Participatie aan de Gentse Wereldtentoonstelling 1913?  
Van een artistieke vereniging die in het verleden enorm van belang was voor de artistieke en 

culturele aspecten en bescherming van de stad Gent, zou men verwachten dat zij een 

                                                      
490 Cazier en Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” 73.  
491 Dit is louter een assumptie gemaakt door de auteur, enig sluitend bewijs ontbreekt.  
492 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 348.  
493 Tentoonstelling der Werken van C. Prosper Hoste & Florent Van Durme. 8 tot 19 maart (Gent: s.l., 1908).  
494 Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 136.  
495 In het kader van dit onderzoek werd La Flandre Libérale van 1912 doorgenomen, waarbij de tentoonstellingen van de zaal 
Taets besproken werden. Onder andere exposeerden hier : Albert De Vos, Dutry-Tibbaut, Maurice Sys… 
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aannemelijke rol zou spelen bij een belangrijke evenement zoals de Wereldtentoonstelling 

1913 in Gent. In aanloop naar de Wereldtentoonstelling 1913 speelde de Section des Arts een 

rol in het stimuleren van de urbanisatiewerken en stelde zij een studiecommissie samen om 

onderzoek te verrichten omtrent de publieke monumenten. 496  Pas wanneer de 

verfraaiingswerken van het stadscentrum tot het nieuwe station voltooid waren, achtte 

burgemeester Emile Braun de stad klaar voor een Wereldtentoonstelling.497  Hoewel 

diepgaander onderzoek meer naar boven zou kunnen halen, werd de C.A.L. nergens officieel 

gelinkt aan de organisatie van de Wereldtentoonstelling of de Schone Kunsten 

tentoonstellingen. Hoewel La Flandre Libérale steevast verslag uitbracht van de activiteiten 

van de kunstkring en van de ontwikkelingen van de Wereldexpo, werd geen enkele inbreng 

van de C.A.L. of de Section des Arts Plastiques als groep vermeld.498 Deze afwezigheid viel 

bijvoorbeeld op in een opsomming van de inbreng van verenigingen in een artikel van 7 maart 

1913.499 

Wel was de inzet van personen die in het verleden of in 1913 bij het bestuur van de Cercle en 

de Section des Arts behoorden aanzienlijk. Als eerste voorbeeld kan Jean Delvin aangehaald 

worden. Deze kreeg de leiding over de decoratiewerken aan het grote paleis, waarbij hij als 

medewerkers Fritz Van den Berghe (1883-1939) en Gustave De Smet (1877-1943) koos, 

beiden artistes-membres in de Cercle.500 Ten tweede functioneerde Paul Bergmans als mede-

inrichter van de tentoonstelling van Oude Kunst in Vlaanderen.501 In de Cercle functioneerde 

hij doorheen de jaren als bibliothecaris, secretaris en vanaf 1901 in als bestuurscommissie lid 

tot in 1920. Een derde opvallend voorbeeld is Joseph De Smet, voorzitter van de C.A.L. vanaf 

1896, die ondervoorzitter was voor de tentoonstelling van eigentijdse kunst op de 

Wereldtentoonstelling. Ondanks zijn mede-voorzitterschap, liet hij zich negatief uit over de 

presentatie van de werken in de zaal die contrasteerde met de Franse zalen.502 Deze kritiek 

van de voorzitter van de C.A.L. is te linken aan het reeds besproken document van 1890 

waarin De Smet zijn eerder behoudsgezinde mening toelichtte over de contemporaine kunst. 

Ten vierde nam ook Armand Heins actief deel aan de Wereldtentoonstelling 1913. Al in 1907 

                                                      
496 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 14. 
497 Johan Dambruyne et al., Een stad in opbouw. 2 : Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913 (Tielt: Lannoo, 
1992), 316.  
498 Zowel de jaren 1912 als 1913 werden integraal doorgenomen van La Flandre Libérale.  
499 La Flandre Libérale, 7 maart 1913.  
500 Marianne Verschooris, “De Kunstenaarskolonie van Sint-Martens-Latem anders bekeken: de sociaal-economische 
achtergrond van een kunstenaarsloopbaan” (lic. diss., Universiteit Gent, 1999), 83.  
501 Paul Bergmans, “De tentoonstelling van Oude Kunst in Vlaanderen, Gent 1913,” Onze Kunst, deel XXIV, november 
1913.  
502 Marjan Sterckx en Jana Wijnsouw, “Een zekere vergelijking onderling, de kunsttentoonstellingen,” in Gent 1913 : op het 
breukvlak van de moderniteit, red. Wouter Van Acker (Gent: Snoeck, 2013), 177.  
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maakte hij een ontwerpplan voor de aanleg van de Wereldtentoonstelling en later zetelde hij 

in het organisatiecomité van de tentoonstelling L’art ancien dans les Flandres. Daarnaast was 

hij redactielid van het tijdschrift Gand-Exposition 1913 dat gepubliceerd werd tussen maart 

1911 en oktober 1913.503 Als laatste vallen, aan de hand van de informatie verschaft door Erik 

De Keukeleire, een aantal namen op in de organisatiecomités van de afdeling van Schone 

Kunsten in 1913. 504 Voor de schilderkunst was dat Emile Claus, vaak exposerend in de 

Cercle, die het voorzitterschap op zich nam. Ook Albert Baertsoen zetelde in de jury van de 

tentoonstellingen. Bij de graveerkunst speelde opnieuw Armand Heins een rol in de jury en 

bovendien werd laatstgenoemde ook vermeld door Paul Bergmans als uitvoerder van een 

kaart van de Scheldestreek speciaal voor de tentoonstelling van oude kunsten.  

De organisatoren van kunsttentoonstellingen op de Wereldtentoonstelling 1913 waren 

invloedrijke personen uit het Gentse kunstenveld die in vele gevallen op één of andere manier 

of op één of ander moment actief in de C.A.L. waren. Aangezien de Cercle een haast officiële 

artistieke en culturele instelling van de stad was waarin deze cultuur minnende Gentenaren 

een voorname rol speelden, doet dit niet verbazen. De organisatiecomités voor 

Wereldtentoonstelling bestonden wel uit een hogere concentratie van niet-Gentenaren die in 

de Belgische artistieke wereld iets te zeggen hadden. 

 

  

 

  

                                                      
503 Lucas Vanheuverzwijn, “Artistieke representaties van de modernisering van Gent rond 1900” (liss. dic., Universiteit Gent, 
2012), 79. 
504 Erik De Keukeleire, De wereldtentoonstelling van Gent in 1913 : 1896-1920 (Gent: Eigen beheer, 2004), 42. 



122 
 

2.2.7. VAN 1914 TOT 1920: OORLOGSPERIODE EN HERNEMING VAN DE 

ACTIVITEITEN IN EEN NIEUW LOKAAL  
 
Tussen 1914 en 1918 lagen de activiteiten van de Section stil. In de Wegwyzers der Stad Gent 

stond de Cercle Artististique et Littéraire vanaf het jaar 1917 uitsluitend onder de rubriek 

‘letterkundige kringen’, wat voorheen niet het geval was.505  

De voorzitter gedurende deze periode is dus van weinig belang, hoewel het mogelijk was dat 

Joseph Horenbant officieus nog deze titel droeg. Wel is het zo dat Rodolphe De Saegher, die 

reeds vernoemd werd in de vorige periode, het voorzitterschap hernam na de oorlog wanneer 

de Section des Arts weer actief werd in een nieuw lokaal aan de Recolettenlei.  Deze man was 

van verschillende markten thuis: hij was schilder en pastellist in luministische stijl en 

bovendien medestichter van de kunstkring Vie et Lumiere, daarnaast oefende hij ook de 

functie van advocaat, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger uit in het politieke 

landschap.506  

Oorlogsperiode: stop van de activiteiten 
Gedurende de periode 1914-1918 verdween de Section des Arts van het toneel en werd het 

organiseren van tentoonstellingen opgeschort. Dit is te verklaren door het aanzienlijk aantal 

van kunstenaars die genoodzaakt waren naar het buitenland te vluchten en bovendien was de 

productie van kunstwerken door materiële omstandigheden lager. Toch bleef ook een groot 

deel van de kunstenaarsleden in Gent en probeerden zij, vaak uit noodzaak, ook gedurende de 

oorlogsperiode hun werken te exposeren om een inkomen te bekomen. In Gent werden nog 

een vijftigtal exposities georganiseerd tijdens de vier oorlogsjaren, volgens de masterscriptie 

van Han Pauwels aan de Universiteit Gent.507 In tegenstelling tot de C.A.L. bleven de 

kunstenaarsverenigingen Kunst en Kennis en het Algemene Kunstverbond wel doorgaan met 

het inrichten van tentoonstellingen voor hun leden. Waar de kunstenaars voornamelijk terecht 

konden was in de recent opgerichte zaal Taets in de Zonnestraat. In februari/maart 1916 

toonde men daar de werken van onder meer Oscar Codron, Rodolphe De Saegher, Carolus 

Tremerie en Van Belle, waarvan de drie eerste tevens zeer regelmatig in het Sint-Jansvest te 

zien waren geweest.508 Ook Anna De Weert bleef tentoon stellen te Gent in zaal Taets (april 

1916), verder exposeerde zij nog in de Cercle Artistique et Littéraire van Brussel. Jozef 

                                                      
505 Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 418. (Geraadpleegd van jaar 1879 tot en met 1921.) 
506 Piron, 425.   
507 Han Pauwels, “Beeldende Kunst in Gent tijdens WOI (1914-1918)” (lic. diss. Universiteit Gent, 2007), 102.  
508 Ibid., 88.  
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Horenbant, mogelijk voorzitter van de Section des Arts, stelde individueel tentoon in zaal 

Taets in juli 1917.509 

Eenmaal de vrede was teruggekeerd, werden de activiteiten eind 1919 hervat, maar niet meer 

in het Sint-Jansvest dat verlaten werd door de kunstkring. Aangezien deze masterscriptie de 

doelstelling had om de periode vóór het nieuwe lokaal in de Recolettenlei te bestuderen, 

worden de activiteiten van eind 1919 en 1920 dan ook niet meer opgenomen in het 

tentoonstellingsoverzicht.  

De aankoop van het nieuwe lokaal en de constructie van een tentoonstellingszaal 
« Le Cercle artistique de Gand, qui est un des plus anciens groupements de Belgique, n’a cessé depuis 

ses débuts, de manifester une activité remarquable dans les domains intellectuel et artistique et de 

rendre des services importants et unanimement reconnus tant à ses membres qu’au public en général. 

On peut dite qu’il répond, sons conteste, à  un besoin de premier ordre. Après l’inaction forcée de la 

guerre, il s’ est mis en devoir de reprendre son rôle avec un ardeur nouvelle et les adhésions lui sont 

venues nombreuses et importantes. Seulement jusqu’à présent l’état des locaux dont il dispose ne lui a 

pas permis de remplir toute sa tache [sic.], et une partie importante de celle-ci – notamment celle qui 

concerne les artistes et les expositions – est restée en retard.»510 

Dit werd in augustus 1919 opgesteld door het naamloze vennootschap de “Emulation 

artistique” die als onder meer de taak had een gebouw aan te kopen dat kon dienen als nieuw 

lokaal van de C.A.L. de Gand. Het vennootschap werd reeds opgericht in 1912 met oog op de 

aankoop en omwille van financiële problemen. Het was in principe eigenaar van de collectie 

kunstwerken, inboedel en boeken van de C.A.L. (cfr. 1.1.2.). De raad van bestuur van deze 

anonieme vennootschap bestond uit de cercle-voorzitter Joseph De Smet, in het gezelschap 

van Henri Boddaert, Emile Coppieters, Jean Laroche en Albert Eggermont.511 Zij hadden het 

‘Hôtel de Ghellinck de Walle’ aan de Recolettenlei 3 op het oog en dat voldeed aan de eisen 

van de kunstkring. Om het gebouw aan te kopen werd een kapitaal van 50000 frank in het 

naamloze vennootschap gepompt, opgedeeld in 200 aandelen van 250 frank, waarbij mensen 

een zelfgekozen bedrag in het initiatief konden investeren. De brief werd beëindigd met 

“Nous espérons que tous ceux qui s’intéressent à la prospérité intellectuelle du pays auront à 

coeur de souscrire nombreux à l’émission nouvelle” 512 en als supplement werd een soort 

inschrijvingsstrook toegevoegd om in te tekenen in de aankoop van het gebouw (afb.28). In 
                                                      
509 Ibid., 95.  
510 Omzendbrief ivm. l’Emulation Artistique (opgesteld door de bestuurscommissie van de Société Anonyme en het bestuur 
van de C.A.L.),  20 augustus 1919, Fonds Frédéric De Smet, HS. III. 16. 387, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
511 Omzendbrief van de  bestuursraad van de C.A.L., 22 juli 1912, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.06, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  
512 Omzendbrief ivm. l’Emulation Artistique (opgesteld door de bestuurscommissie van de Société Anonyme en het bestuur 
van de C.A.L.).  
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1920 was het adres van de C.A.L. officieel veranderd in de Recolettenlei en de nieuwe zaal 

voor tentoonstellingen zou geconstrueerd zijn in 1921 (afb. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 58: Inschrijvingsstrook voor de 
“Emulation Artistique”, als supplement van de   
Circulatiebrief l’Emulation Artistique, 20 
augustus 1919.  
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Afbeelding 69: Plannen voor 
de nieuwe zaal  opgesteld door 
onbekend persoon, 9 juni 
1920.  
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2.3. PROFIEL VAN DE KUNSTENAARS  
 

2.3.1. ALGEMEEN PROFIEL 
 

Uitspraken over de profielen van de contemporaine kunstenaars zijn in dit deel op twee zaken 

gebaseerd. Ten eerste op de alfabetische ledenlijst van de membres-artistes gesitueerd in tijd 

rond 1890 (bijlage XXVI). Dit document houdt twee ledenlijsten van de kunstenaars in: een 

eerste daterend uit maart 1892 en een tweede ongedateerd maar vermoedelijk slechts één tot 

drie jaar later.513 Ten tweede baseerde ik mij op het tentoonstellingsoverzicht om uitspraken te 

maken over de exposanten van het einde van de bestudeerde periode. Aangezien het gaat over 

een zeer groot aantal exposanten en kunstenaarsleden, diende ik mij te beperken tot meer 

algemene uitspraken die opvielen en gestaafd kunnen worden aan de hand van voorbeelden. 

Het zou echter interessant zijn om de individuele levensloop van elke kunstenaar/exposant na 

te gaan voor een gedetailleerder beeld van de profielen.  

Van de 113 kunstenaars op de alfabetische lijst, waren 78 kunstenaars woonachtig te Gent. 

Een vijftal kunstenaars woonden in de omgeving van Gent zoals Ledeberg, Sint-Amandsberg, 

Ekkergem. Van de andere grote steden was voornamelijk Brussel gerepresenteerd met een 

vijftiental Brusselse kunstenaars waaronder twee uit Sint-Gielis, ingeschreven als ‘Artistes 

Correspondantes’ (‘AC’). Onder deze Brusselaren kwamen kunstenaars voor die behoorden 

tot de gebruikelijke exposanten, de habitués,  van de C.A.L. van Brussel, zoals Binjé en 

Hagemans. Meer progressieve kunstenaars met enige naambekendheid beschikten over een 

Brussels adres zoals Théo Van Rysselberghe, Willy Schlobach en Omer Coppens. 

Verschillende van deze Brusselse artistes-correspondantes hadden op één of andere manier 

een band met Gent via afstamming of opleiding, zoals Gustave Den Duyts, Gustave Vanaise 

of Théo Van Rysselberghe. Slechts twee kunstenaars van Antwerpen waren lid van de Gentse 

C.A.L., waarvan Frans Van Kuyck, de voorzitter van de Cercle Artistique et Littéraire van 

Antwerpen. Théodore Baron, samen met nog één andere kunstenaar, was afkomstig uit 

Namen. De overige waren een handvol kunstenaars die in kleinere steden of dorpen woonden 

zoals Lokeren, Waasmunster, Astene of Knokkke. Een ledenbestand van 1922, weliswaar niet 

                                                      
513 Ik dateer de ongedateerde ledenlijst later dan 1890 omwille van meerdere indicatoren. Zo stond Adelaïde Lefebvre op de 
lijst van maarts 1890 nog genoteerd met haar meisjesnaam. Op één van de ongedateerde lijsten stond zij ingeschreven als 
Mevrouw Maeterlinck (haar huwelijk met Louis Maeterlinck vond plaats in april 1890). Ik vermoed slechts één tot drie jaar 
later aan de hand van een aantal weinig exposerende kunstenaarsleden die in de tweede ledenlijst nieuw ingeschreven waren 
zoals Henderickx uit Berlare en die enkel op de kersttentoonstelling van 1891 en 1892 tentoonstelde. George Minne die op 
een ongedateerde ledenlijst stond, zou op een ledententoonstelling van 1893 exposeren.  
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representatief omwille van een latere tijdsperiode en de tussenpose van de Eerste 

Wereldoorlog, merkt men op dat ook in 1922 het grootste aandeel kunstenaars woonachtig 

waren te Gent en omgeving.514 Een algemene tendens onder de exposanten515 over de hele 

periode, is dat de Gentenaars het grootste aandeel hadden. Regelmatig exposeerden eveneens 

Luikse, Brusselse en Antwerpse kunstenaars die niet noodzakelijk lid waren van de Section 

des Arts. Bijvoorbeeld de Brusselse Victor Uytterschaut die vermoedelijk nooit lid was van de 

Gentse C.A.L. maar wel een aantal keer exposeerde samen met frequent exposerende leden 

Clara Voortman, Albert Baertsoen, Emile Claus, Jean Delvin, Charles Doudelet en Armand 

Heins (in het geval van een tentoonstelling in november 1898). In maart 1896 vond een 

speciale tentoonstelling van Brusselse kunstenaars plaats die op initiatief van de Brusselaren 

zelf georganiseerd was (cfr. 2.2.4.).516 Een expositie van uitsluitend Luikse kunstenaars in 

1901 werd ook reeds vermeld. Logischerwijs was er een hoger aantal niet-Gentenaren bij 

tentoonstellingen van andere kunstenaarsverenigingen, zoals Les XX, Vie et Lumière, Artistes 

Indépendants de Bruxelles, Société des Aquafortistes Belges en ook de Société les Peintres-

Graveurs, in de zaal van de Gentse C.A.L. Niet-Gentse verenigingen.   

Buitenlandse kunstenaars kwamen niet voor op de ledenlijst van de jaren 1890. Evenmin 

waren tentoonstellingen met buitenlandse kunstschilders sporadisch en meestal op uitnodiging 

of in het gezelschap van leden van de Section des Arts.517 Een beknopt overzicht van de 

buitenlandse exposanten volgt hieronder. In september 1880 werd een werk van de 

internationale geroemde Oostenrijkse Hans Makart (1840-1884) geëxposeerd, maar deze 

vroege tentoonstelling kan niet vergeleken worden met de latere particuliere en collectieve 

tentoonstellingen. Daarnaast was er slechts sprake van één werk van de Oostenrijkse 

kunstenaar. Een eerste meer uitgebreide individuele tentoonstelling met het oeuvre van een 

buitenlandse kunstenaar was die van de Franse André Sinet in januari 1896. De Zweedse 

Anders Zorn (1860-1920) exposeerde in compagnie van de Société des Peintres-Graveurs in 

1907. Ook Léon Schulmann (Rusland), en het echtpaar Gordon (Engeland) stelden 

gezamenlijk tentoon in 1910. In de cataloog van de expositie beschikte de Russische 

kunstenaar wel over een Gents adres (Rue Dique de Rrabant 58) en een Parijs’ adres (Rue 

Froidevaux 15).518 Toen de Nederlandsche Etsclub in 1892 een tentoonstelling inrichtte in de 

zalen te Gent waren verschillende prenten en kunstwerken van Nederlandse kunstenaars te 
                                                      
514 Règlement et liste des membres effectifs de la section des arts plastiques du Cercle Artistique et Littéraire de Gand, 1922. 
515 Afgeleid uit het tentoonstellingsoverzicht in bijlage.  
516 Met werken van Paul Kühstohs, Georges de Burlet, Julien Dillens en Edmond Modave, de initiatiefnemer.  
517 Ook Frank Cotman merkte de afwezigheid van buitenlandse kunstenaars op in zijn studie over de C.A.L. na de 
eeuwwisseling.(Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 145.) 
518 Catalogue Exposition d’oeuvres de M. Léon Schulman, Mr. Jan Gordon, Mme. Cora J. Gordon (s.l.: s.n, 1910). 
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zien. Nederlanders frequenteerden de C.A.L. van Brussel en Antwerpen regelmatiger dan de 

Gentse kunstkring.519 Het jaar daarop, in 1893-1894 zou vermoedelijk een gelijkaardige groep 

van Nederlandse kunstenaars, met onder andere ook Jan Toorop, de Antwerpse Cercle 

bezoeken. Deze expositie zou geleid hebben tot de verbijstering van Henry Van de Velde die 

de Cercle te ouderwets achtte voor het gezelschap.520  Een aantal van de vrouwelijke 

exposanten hadden een buitenlandse herkomst, met name Mabel Elwes Cole (1878-1950) 

(Engeland) die sinds haar 15e al in Gent woonde.521 Ook de echtgenote van César De Cock, 

Julia Stigzelius (1840-), exposeerde samen met haar echtgenoot en was oorspronkelijk van 

Finland.522 De tegenwoordigheid van buitenlanders was in vergelijking met de Brusselse 

C.A.L. vermoedelijk geringer in Gent. Het doel van de C.A.L. de Bruxelles luidde expliciet 

als volgt: “Le Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles a pour but de constituer un centre 

de réunion pour les amis des arts et des lettres pour les notabilités artistiques, littéraires et 

scientifiques du pays et de l’étranger »523. Dit internationale aspect ontbrak in de overigens 

zeer gelijkende doelstelling van Gentse C.A.L.524 Bovendien was de stad Brussel in de 19e en 

20e eeuw een meer internationaal kruispunt voor kunstenaars dan Gent, die op dat moment 

geen grote leidende rol had op internationaal vlak.525 De uitgebreide ledenbestanden van de 

Brusselse C.A.L. van 1881 vernoemden wel een aantal buitenlandse adressen, overwegend in 

de Italiaanse stad Firenze.526 Ook in de Naamse Cercle, waarvan gestructureerde ledenlijsten 

overgeleverd zijn in de vorm van gedrukte boekjes (‘annales’) met overzichten van jaar tot 

jaar, bleek de aanwezigheid van buitenlanders groter. Onder de 225 kunstenaarsleden van de 

Naamse Section de Peinture in het jaar 1870 waren 5 Duitsers, 17 Hollanders, 8 Fransen, 1 

Engelsman en 198 Belgen.527 Terzijde moet wel vermeld worden dat buitenlandse kunstenaars 

vaak hun tijdelijke verblijfadres opgaven voor de ledenlijsten, waardoor er meer buitenlanders 

onder hen moeten geweest zijn dan de lijsten doen vermoeden.  

De vrouwelijke aanwezigheid van de kunstenaars van de Section des Arts was eerder hoog in 

vergelijking met andere Gentse kunstenaarsverenigingen. Wij Willen had geen enkele vrouw 

onder hun rangen. In de Cercle des Beaux Arts exposeerden een aantal vrouwen maar in 
                                                      
519 Van Kamthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 50.  
520 Ibid., 348.   
521 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914)”. 
522 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” 25. (Bijlage “Biografisch Repertorium van Vrouwelijke Schilders 
(1880-1914)”. (onder de naam Madame César De Cock in catalogi en aankondigingen). 
523 Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles. Statuts, règlement et liste des membres effectifs (Brussel : Impr. Julien 
Baertsoen, 1881),  3.  
524 Cfr. deel 1.1.1.  
525 Herman Denecker, “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw”, in vol.1 van Gent, Duizend jaar Kunst & Cultuur, red. 
Jérome Machiels (Gent; Stadsbestuur, 1975), 294.  
526 Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles. Statuts, règlement et liste des membres effectifs (1881).   
527 Du Annales Cercle artistique et littéraire de Namur. Statuts (Namen : Colin 1873), 40.  
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kleinere mate.528  Karel Blondeel onderzocht in zijn masterscriptie de vrouwelijke 

aanwezigheid in de Gentse verenigingen waarbij van de 55 door hem onderzochte 

kunstenaressen, 39 ooit lid waren geweest van de C.A.L., wat opvallend veel was volgens 

hem.529 Hoewel vrouwen zeer vlot lid konden worden en vrouwelijke exposanten uitermate 

welkom waren, zou geen enkele vrouw tijdens de onderzochte periode van deze masterscriptie 

in het bestuur van de kring raken. Na de oorlog zou een vrouwelijke sectie met een vrouwelijk 

bestuur gesticht zijn binnen de Section des Arts Plastiques, wat echter ook een strategie zou 

kunnen betekend hebben om vrouwen uit het algemeen bestuur te houden.530  

Aan de hand van het ledenbestand van de vroege jaren 1890 waren er van de 113 membres-

artistes 21 kunstenaressen. De vrouwelijke aanwezigheid valt vooral op in het 

tentoonstellingsoverzicht. Vanaf het vroegste bestaan van de C.A.L. participeerden 

vrouwelijke kunstenaars, voornamelijk schilderessen, aan de collectieve tentoonstellingen in 

het Sint-Jansvest. Zo exposeerden bijvoorbeeld vier schilderessen in een totaal van twaalf 

exposanten op een tentoonstelling van 19 tot 27 februari 1882.531 In 1883 sprak de pers van 

een “jeune phalange féminine”, waarvan de echtgenote van César De Cock de leiding gehad 

hebben.532 Eveneens op de kersttentoonstellingen hadden de kunstenaressen relatief veel 

aandeel. De kersttentoonstelling van 1883 telde minstens 9  kunstenaressen waaronder de 

beeldhouwster Adelaïde Lefebvre. Deze tendens zette zich verder doorheen het hele 

tentoonstellingsbestaan aan het Sint-Jansvest. Een eerste tentoonstelling met strikt 

vrouwelijke exposanten was er in 1894 met Virgine Amerlinck-Claes, Marie-Anne Tibbaut,  

Flore en Valérie Geleedts. De voorzitter van de Section des Arts was op dat moment Jean 

Delvin, die gezien werd als promotor van de vrouwelijke kunstenaars omwille van de 

toelating van vrouwen in de Academie onder zijn directeurschap.533 De kunstenaressen 

stelden doorgaans tentoon tussen de mannelijke exposanten. Individuele tentoonstellingen van 

vrouwen waren eerder uitzonderlijk. Wel stelde in 1901 Marie-Anne Tibbaut (1869-

1935/1943) solo haar oeuvre tentoon. Aan de hand van het tentoonstellingsoverzicht kunnen 

de meest terugkerende vrouwelijke exposanten opgesomd worden. In het bijzonder 

openbaarden de volgende kunstenaressen hun werk in de Gentse C.A.L: Emma De Vigne, 

Augusta Van Butsele, Léonie Rolin, Margueritte Allard, de zussen Dumont (Valentine en 

                                                      
528 Karel Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” 140. 
529 Ibid., 142.  
530 Ibid., 144.  
531 Namelijk: De Vigne, Van Butsele, Peeters en Allard.  
532 La Flandre Libérale, 8 april 1883 
533 Jamart, “ Een vergelijkende studie in historisch perspectief van de Gentse Koninklijke Academie & het Sint-Lucasinstituut 
1860-1914,”  60.  
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Margueritte), Louise Dael, Flore en Valérie Geleedts, Virginie Claes, Juliette Trullemans-

Wytsman, Clémence Jonnaert, Jeanne De Dryve…. Na de eeuwwisseling domineerden Anna 

De Weert en Clara Voortman. Tussen 1907 en 1910 kwam Jenny Montigny (1875-1937) op 

het toneel. Opmerkelijk is dat de meerderheid van de exposerende kunstenaressen een zekere 

band had met de C.A.L. door verwantschap of huwelijk met mannelijke (bestuurs)leden. 

Leonie Rolin’s (1857-) vader was Hippolyte Rolin, erevoorzitter van de C.A.L. en belangrijk 

liberaal politicus. Margueritte Van Biesbroeck (1875-1965) was dochter van cercle-

bestuurslid Louis Van Biesbroeck. Louise Dael (1871-1945) was het nichtje van Auguste 

Dael, voorzitter van de Section des Arts gedurende de periode 1886-1890.534 De echtgenote 

van een andere voorzitter van de Section, Louis Maeterlinck, was Adelaïde Lefëbvre (1860-

1940) en exposeerde eveneens geregeld. Gelijkerwijs stelden andere habitués van de Section 

des Arts samen met hun echtgenotes tentoon. Denk aan Rodolphe Wytsman en Juliette 

Trullemans (steeds aangekondigd als ‘Madame Wytsman’). Flore Geleedts (1866-1938), 

echtgenote van Joseph Vindevogel, stelde voornamelijk in het gezelschap van andere 

kunstenaressen tentoon. Anna De Weert’s oom, Alfons Cogen, stelde al langer tentoon in de 

C.A.L. Eveneens haar echtgenoot, Maurice De Weert zou van 1909 tot 1911 in de 

bestuurscommissie van de Cercle zetelen. Als laatste waren de gezusters Dumont afkomstig 

van een uitgesproken liberale familie, wat hun toegang tot de Cercle eenvoudiger kan 

gemaakt hebben.535   

Terzijde kan toegevoegd worden dat de Gentse Cercle, onafhankelijk van de Section des Arts, 

meer vrouwvriendelijk leek dan de Brusselse, waar vrouwen enkel welkom waren bij grote 

soirees of andere gelegenheden.536 De C.A.L. ontving bovendien meermaals de Union des 

Femmes Gantoises in haar lokalen voor lezingen. De krant La Flandre Libérale berichtte dat 

de Cercle « La nécessité et la possibilité d'élargir son champ d'action et de faire participer 

plus largement toute femme à la vie sociale » voorzag.537 Nochtans maakte dezelfde krant 

geen vermelding van de lezing, wat niet vaak voorviel bij andere lezingen georganiseerd door 

de C.A.L. 

Het zou interessant zijn de leeftijd  na te gaan van de exposanten op de momenten dat zij 

tentoonstelden in de C.A.L. Omwille van de lange periode die bestudeerd werd, is het haast 

onmogelijk uitspraken te doen betreffende de hele periode. Een aantal kunstenaars 

                                                      
534 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” 142.  
535 Ibid., 140.  
536 Van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, 44.  
537 Cazier en Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque,” 52.  
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exposeerden trouwens over de hele periode en werden, door de contemporaine pers, gezien als 

de ‘habitués’ van de Section des Arts. Verscheidene exposanten verschijnen opnieuw op de 

ledenlijst van 1922, na de oorlog. Aansluitend kan gesteld worden dat de cercles in België 

gezien werden als de plaats voor reeds gevestigde kunstenaars, terwijl de andere en kleinere 

verenigingen voor jongeren als doel hadden kennis te maken met het publiek.538 Het is zo dat 

vele van de namen die bekend stonden als progressieve, jonge kunstenaars pas in de C.A.L. 

exposeerden wanneer zij al enige naam gemaakt hadden. Emile Claus exposeerde in 1884 

voor de eerste maal op een collectieve tentoonstelling in de C.A.L. van Gent, nadat hij ook al 

op het Parijse salon geëxposeerd had en een zeker succes geoogst had. Over de Brusselse 

situatie schreef het tijdschrift L’Art Moderne: “L’Essor est actuellement l’expression à 

Bruxelles de la jeune école de peinture et de sculpture, le cercle y représente les artistes 

arrivés” 539. Het is aannemelijk dat de situatie gelijkaardig was in Gent. Toch waren 

verschillende jongeren lid en actief bij de Gentse C.A.L. wat meermaals tot conflicten leidde. 

Denk aan de jongerengroep Wij Willen in 1887, ondanks zij nooit helemaal loskwam van de 

C.A.L. Evenmin stelden enkel ‘gearriveerde’ kunstenaars tentoon: amateuristische 

kunstschilders kregen vaak de kans te exposeren. Jules Boulvin was een amateur-aquarellist 

die heel frequent exposeerde.     

Het was helemaal niet zo dat er een strikte scheiding bestond tussen de schilders en 

beeldhouwers van verschillende kunstenaarsverenigingen. Een kunstenaar hoefde zich niet 

te beperken tot één kunstenaarsvereniging. Bijna alle kunstenaars beschikten over een dubbel 

lidmaatschap. Kunstenaars met een meer (inter)nationale carrière behoorden tevens tot 

verenigingen van andere steden. Emile Claus, een toegewijd exposant van de Section des 

Arts, zou de medeoprichter zijn van diverse kunstkringen zoals Les XIII te Antwerpen, Vie et 

Lumière, Kunst van Heden en het Kunstverbond der Vlaanderen.540 Wanneer de Gentse en 

katholieke Cercle des Beaux-Arts ten onderging in 1886, trok de C.A.L. heel wat leden en 

exposanten aan van de vergane vereniging aan vanaf 1885. Albert Dutry, Julius De Bleye, 

Théophile Lybaert, Marie Maeterlinck, César en Xavier De Cock stelden vóór 1886 vaak 

tentoon in de Cercle des Beaux-Arts. De politieke kleur van de top van de kunstkringen had 

op de meeste kunstenaars weinig invloed om in een bepaalde kunstkring te exposeren. Het 

                                                      
538 Micheline Heyse, Schilderkunst en pers : groepsvorming en konflikten der Brusselse kunstschilders tegenover de publieke 
opinie (1880-1890)” (lic.diss., Universiteit Gent, 1970), 45.  
539 L’Art Moderne, 22 april 1883, 126, zoals vermeld in [Van Kalmthout, 49].   
540 Freya De Clercq, “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme,” Deel II: Biografisch repertorium der Gentse 
Kunstenaars, 80.  
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was de kunstenaars vooral te doen om de gelegenheid te krijgen tentoon te stellen, de 

aandacht van de pers te kunnen trekken en mogelijkheden tot verkoop te creëren.541  

De aanwezigheid van de kunstenaars van de Section des Arts op de officiële Triënnale-salons 

te Gent was groot. Het bestuur van de C.A.L. en de top van de Société pour l’Encouragement 

des Beaux-Arts die de Gentse salons inrichtten waren nauw verweven (cfr. deel 1.4). 

Eveneens waren verscheidene leden van de Section des Arts betrokken bij de Gentse salons. 

Bij een vergelijking van het voorhanden ledenbestand met een lijst van membres effectifs van 

de Société pour l’Encouragement des Beaux-Arts van 1892, kan men opmerken dat - op drie 

uitzonderingen na - haast alle kunstenaars en academici van de S.E.B.A. eveneens lid waren 

van de Section des Arts.542 Van de niet-kunstenaars op de lijst van het Gentse salon, dit ging 

voornamelijk over advocaten en grondeigenaars, was ook een groot deel geëngageerd in de 

C.A.L. Aan de hand van de biografische fiches van Freya De Clercq bleek dat haast alle 

kunstenaars lid van de C.A.L., ook de vrouwelijke, exposeerden op de verschillende 

ingerichte Gentse salons, met enkele uitzonderingen zoals Marie Maeterlinck en Louis 

Mast.543 Dat de C.A.L. wellicht een gelegenheid bood tentoon te stellen buiten het officiële 

circuit toonde het artikel van Le Bien Public aan van 1909. Bepaalde kunstenaars, die 

geweigerd werden door de salonjury, konden terecht in de C.A.L.544 Hoewel de Cercle ook 

gebruik maakte van een jury die besliste welke werken al dan niet toegelaten werden, zou zij 

bij bepaalde omstandigheden meer opengestaan hebben voor werken van amateurschilders 

dan de officiële salons.  

2.3.2. KUNSTSTROMINGEN VAN DE EXPOSANTEN 
 

« Le Cercle, Messieurs, n’est pas une école, il n’en représente aucune. Il appelle à lui 

tous les artistes sérieux, sous quelque drapeau qu’ils combattent.»545  

Aldus de voorzitter van de Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles, ook bekend als de 

Cercle de Waux-Hall, in het jaar 1881. Het modernistische tijdschrift L’Art Moderne te 

Brussel had in hetzelfde jaar voorgesteld de tentoonstelling van de Brusselse Cercle in te 

delen in verschillende scholen en artistieke stromingen. Hiertegenover reageerde de voorzitter 

                                                      
541 Ibid., 14.   
542 Catalogue des Tableaux et Objets d’Art exposés au Casino. XXXVe Exposition. Salon de 1892 (Gent : Vander Haeghen, 
1892), 2-3. Er werd gekozen voor dit document van het salon van 1892  te vergelijken omdat dit het dichtste nadert bij de 
geschatte datum van de ledenlijsten van de C.A.L.  
543 De Clercq,  deel II: Biografisch repertorium der Gentse Kunstenaars.  
544 A.D., “Au Cercle Artistique de Gand”, Le Bien Public, 28 oktober 1909. 
545 De Ronge, Exposé de la Situation de la Société. Assemblée générale du 24 avril 1881, 13.  
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resoluut: “Il ne classe pas les artistes dans des compartiments distincts; il les confond dans 

une égale et bienveillante sympathie” 546. Deze uitspraken zijn evenwel toepasbaar op de 

situatie van de Section des Arts te Gent. De Section des Arts nam kunstenaars van 

verschillende kunstrichtingen onder haar vleugels en maakte nooit onderscheid in de 

tentoonstellingen tussen kunstenaars van verschillende scholen of artistieke stijl. Ook 

kunstenaars van diverse disciplines (schilderkunst, beeldhouwkunst, aquarelkunst, 

graveerkunst…) kwamen aan de bak. Dit gold eveneens voor de genres van de 

tentoongestelde werken. Om een correct beeld te vormen van de aanwezige artistieke 

stromingen in de Section des Arts, zouden in principe de tentoongestelde werken van de 

exposanten bestudeerd moeten worden. Gezien de lange periode en het grote aantal 

exposanten die bestudeerd worden, was dit niet mogelijk in de tijdspanne van deze 

masterscriptie. Eveneens een nadeel is dat niet elke exposant of lid grondig aan de hand van 

monografieën en accurate studies bestudeerd kon worden. De vraag naar welke artistieke 

stroming de kunstenaarsleden het meest representeerden, is niet eenvoudig te beantwoorden. 

Een meer systematisch onderzoek hiernaar aan de hand van ledenlijsten zou welkom zijn. 

Omdat slechts één enkel ledenbestand van de jaren 1890 overgehouden is, werd gekozen om 

slechts een opsomming te geven van kunstenaarsleden en exposanten van de diverse 

stromingen. Bovendien konden kunstenaars doorheen een periode van bijna 40 jaar evolueren 

in stijl en techniek, waardoor een meer genuanceerd antwoord noodzakelijk is. Toch poog ik 

aan de hand van de belangrijkste wederkerende exposanten doorheen het 

tentoonstellingsoverzicht al een beeld te schetsen.  

Zowel de habitués547 van de Section des Arts, als de invités, vertegenwoordigden diverse 

artistieke strekkingen binnen de Belgische artistieke wereld aan het einde van de 19e eeuw en 

begin 20e eeuw. Het is niet vreemd dat er discrepanties zijn in stijl van de exposanten aan het 

begin van de bestudeerde periode enerzijds, en aan het eind van de periode anderzijds. In het 

Kunstgenootschap, vóór 1879, bestond een grote belangstelling voor de romantische 

schilderkunst.548 De romantische schilderkunst liet lang op zich wachten in Gent omdat de 

Academie een traditionele neoclassicistische richting inging, waardoor de vereniging kon 

inspelen op interesses buiten het meer officiële Academische discours.549  De eerste 

                                                      
546 Ibid., 13.  
547 In het bijzonder wordt hieronder verstaan: Gustave Vanaise, Gustave Den Duyts, Cézar en Xavier De Cock, Désiré De 
Keghel, Louis Maeterlinck, Louis Tytgadt, Armand Heins, Auguste Dael, Georges Vanderstraeten (1856-1941), Albert 
Baertsoen vanaf 1886, Carolus Tremerie, Jules Ceupppens, Alphonse Cogen, Albert Toefaert. Vanaf jaren ‘90 kwam Emile 
Claus vaak exposeren, Joseph Hoorenbant, Hippolyte Le Roy, Rodolphe De Saegher,  etc.  
548 Met kunstenaars zoals Felix de Vigne en Liéven de Winne als voorbeeld.  
549 Denecker, “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw,” 297.  
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tentoonstellingen, georganiseerd door de Section des Arts, zoals die van Liéven De Winne, 

zijn hier nog een overblijfsel van. Er was geen sprake van romantiek pur sang zoals in 

Frankrijk. Liéven de Winne kwam pas in 1860 tot een eigen, in lokale traditie verankerde, 

romantische stijl. Kunstenaars die wel na 1879 tot de Section des Arts van de C.A.L. 

behoorden en regelmatig exposeerden, werden in een overzicht over de Gentse schilderkunst 

van Herman Denecker bij de Gentse laatromantische stijl geplaatst.550 Deze kunstenaars 

werden getypeerd door een zekere zin voor decoratieve en historisch-allegorische taferelen. 

Jean Delvin, Armand Heins en de meer symbolistische gerichte Constant Montald551 noemde 

hij als vertegenwoordigers. Tot de meer traditionele, academisch gerichte kunstenaars die 

realistisch werkten behoorden de portretschilder Gustave Vanaise (1854-1902), Louis 

Maeterlinck en Auguste Dael. Tal van schilders toonden invloeden van de romantisch-

realistische landschapschilderkunst. Théodore Baron, Xavier en César de Cock, die vooral in 

de beginperiode frequent exposeerden in de C.A.L., werden eveneens sterk beïnvloed door de 

Franse realistische landschapskunst.552  Het werk van Théophile Lybaert (1848-1927) 

daarentegen werd als één van de weinige gekarakteriseerd als neogotisch. 

Een aanzienlijk aandeel van de kunstenaarsleden wordt tot de strekking van het 

impressionisme gerekend, een kunstrichting die ruim en gevarieerd vertegenwoordigd werd in 

Gent.553 Het impressionisme geëxposeerd in de C.A.L., week echter af van de Franse vorm, 

zoals Renoir en Monet, die ca. 1870 ontwikkelden. Emile Claus554 zou rond 1890 tot een 

eigen impressionistische stijl komen en werd de grootste luminist van België.555 In de Section 

des Arts was Albert Baertsoen van groot belang en hij zou vanaf 1886 zeer frequent exposeren 

aan de Sint-Jansvest. Baertsoen wordt doorgaans tot het impressionisme gerekend, maar 

sporen van realisme, heersend in de jaren ’60 en ’70 in België, waren nog zichtbaar in zijn 

werk. 556  Het werk van kunstenaarsleden Rodolphe Wytsman en zijn vrouw Juliette 

Trullemans, Louis Tytgadt en Ferdinand Willaert557 is vergelijkbaar met dat van Albert 

Baertsoen. Gustave Den Duyts, die intensief exposeerde tussen 1880 en 1894, werd gezien als 

                                                      
550 Denecker, “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw,” 298.  
551 Constand Montald zal slechts eenmaal exposeren  
552 Hoozee en Tahon-Vanroose, Het Landschap in de Belgische Kunst 1830-1914, 100-101.  
553 Denecker, “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw,” 301.  
554 Claus exposeerde voor de eerste maal in 1884 in de C.A.L. en zou vanaf 1890 hier frequenter tentoonstellen.  
555 Jaak Fontier, Robert Hoozee en Wim De Poorter, Impressionisme en symbolisme (Nijmegen : Gottmer, 1979), 96.  
556 Robert Hoozee, “Kunst in Belgie rond 1900”, in Kunst in ballingschap : Vlaanderen, Wales en de eerste wereldoorlog, 
red. Oliver Fairclough en Robert Hoozee. (Gent : Museum voor Schone Kunsten, 2002), 9.  
557 Van de broers Willaert zou vooral Ferdinand Willaert exposeren in de C.A.L., hoewel het niet steeds duidelijk is over wie 
het ging (zo staat in het ledenbestand enkel “Willaert” genoteerd). Paul Haesaerts schreef over Willaert als een kunstenaar 
met veel gevoel maar met weinig vindingrijkheid (Paul Haesaerts, Sint-Martens-Latem : gezegend oord van de Vlaamse 
kunst, vert. Bart Mesotten (Brussel: Arcade, 1965), 422.)  
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een autochtoon impressionist met een oeuvre van melancholische landschappen.558  De 

belangrijke neo-impressionist, Théo Van Rysselberghe, exposeerde enkel tussen 1882 en 

1885 in de Gentse C.A.L., maar zou wel artiste-correspondante blijven.559 Eén van de meest 

exposerende kunstenaars was Armand Heins, met een aanwezigheid op meer dan 30 

tentoonstellingen over de hele periode. Zijn landschapschilderkunst sloot aan bij de 

Dendemondse en Tervurendse school en hij werd beïnvloed door het impressionisme.560 Over 

de artistieke stijl van de exposanten na 1900 sprak Frank Cotman over “impressionisme onder 

al zijn vormen” 561 . Eveneens kenmerkte hij de C.A.L. met een “eclectisch 

tentoonstellingsbeleid”. Artiste-membres die pas na 1900 begonnen tentoonstellen in de 

C.A.L. zoals Prosper Böss, Albert De Vos, Albert Dutry en Rodolphe De Saegher toonden 

eveneens varianten op het impressionisme. Andere schilders van de Section die bij de 

impressionistische strekking aanleunden, waren: Léon de Smet, Gustave de Smet, Maurice 

Sys en sporadischer Fritz Vanden Berghe.562 Deze kunstenaars behoorden tot de zogenaamde 

tweede groep van Latem, die tot stand kwam tussen 1905-1910, waar later in dit deel op 

teruggekomen wordt.   

Niet alleen impressionistische werken maar ook werken behorende tot het luminisme, werden 

regelmatig geëxposeerd.563 Emile Claus werd al opgesomd. Anna De Weert zou vanaf 1892 

en frequenter na 1900 tentoonstellen, alsook Rodolphe de Saegher en Edmond Verstraeten. 

De Cercle stelde haar tentoonstellingszaal open voor de luministische Kunstkring Vie et 

Lumière in 1909. Johan de Smet maakte vermelding van Georges Buysse (1864-1916) als 

prominent aanwezig exposant,564 maar deze stelde zo’n vier keer tentoon wat heel wat minder 

is in vergelijking met bepaalde habitués zoals Armand Heins.565 Wat betreft de kunstenaars 

van het symbolisme, exposeerde Charles Doudelet meermaals. Georges Minne was een grote 

naam die in 1893 op de kersttentoonstelling van de Section-leden exposeerde en was tevens 

opgenomen in het ledenbestand.566 Daarnaast zou hij nog in de Cercle tentoonstellen met Les 

XX en op de tentoonstelling met werken voor de Exposition des arts décoratifs modernes de 

Turin in 1902. In 1913 exposeerde hij pas opnieuw twee maal op particuliere 

                                                      
558 Hooozee en Tahon-Vanroose, Het landschap in de Belgische Kunst 1830-1914, 209.  
559 Cfr. de alfabetische lijst van de kunstenaarsleden (1890).  
560 Paul Haesaerts, Sint-Martens-Latem : gezegend oord van de Vlaamse kunst, 402.  
561 Cotman, “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 1880-1914,” 145-146.  
562 Toch in het begin van de carrière van Fritz van den Berghe wanneer hij exposeerde in de onderzochte periode, voor WOI. 
Later zou hij, samen met andere kunstenaars van de tweede groep van Latem, meer expressionistisch gaan werken. 
Topfiguren van de Vlaamse Schilderkunst 1850-1950 (Gent : Sint-Pietersabdij, 1983), 43.  
563 Johan de Smet zou dit eveneens opmerken in zijn hoofdstuk over de C.A.L. in Sint-Martens-Latem. Kunst aan de Leie, 50.  
564 De Smet, Sint-Martens-Latem. Kunst aan de Leie, 52.  
565 Afgeleid uit het tentoonstellingsoverzicht in bijlage.  
566 George Minne stond op de ongedateerde ledenlijsten wat een reden kan zijn om deze rond 1893 te dateren.  



135 
 

groepstentoonstellingen. Dit liep gelijk met zijn nieuwe aanstelling als leerkracht aan de 

Academie van Gent in 1912.567 Een ander symbolist, Gustave Van de Woestyne (1881-1947), 

behoorde eveneens tot de Section. Expressionistische schilders daarentegen kwamen minder 

voor in het tentoonstellingsbeleid. De eerder vernoemde Gustave Van de Woestyne zou wel 

expressionistische elementen opnemen in zijn werk. De expressionistische Albert Servaes 

(1883-1966) exposeerde een drietal keer na 1910. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de 

bestudeerde tentoonstellingen maar tot 1913 lopen, aangezien tijdens WOI de activiteiten stil 

lagen.  

De kunst van de vrouwelijke leden, die goed vertegenwoordigd waren, zou verschillend in 

genre geweest zijn. De Gentse vrouwelijke schilderessen creëerden in hoge mate 

bloemenstukken, stillevens… de zogenaamde ‘lagere’ genres.568 Toch waren velen onder hen 

multidisciplinair en creëerden zij ook landschappen en genretaferelen. Bovendien waren ook 

mannelijke kunstenaars gespecialiseerd in bloemenstukken, zoals Désiré De Keghel, habitué 

van de Cercle. Veel vertegenwoordigsters van het realisme waren destijds actief in de Section 

des Arts. Waaronder Margueritte Dumont (1847-1918) die heel haar carrière dezelfde stijl zou 

toepassen. Ook haar zus, Valentine Dumont (1848-1928), die als niet-modern gezien werd in 

haar eigen tijd, stelde frequent tentoon.569 Niettemin evolueerden andere kunstenaressen wel, 

zoals Clara Voortman en Clémence Jonnaert, van realisme naar het impressionisme. Anna De 

Weert, die vaak exposeerde, was een Gents boegbeeld van het luminisme. Karel Blondeel 

besloot over de stijl van de Gentse kunstenaressen, los van enige kunstenaarsvereniging, het 

volgende: “Rekening houdend met de Gentse context en de relatieve getalsterkte van de 

vrouwelijke kunstenaars kunnen we dus weerleggen dat de kunstenaressen onmoderne 

tendensen zouden aanhangen. De verzameling van stijlen omvat het ganse veld van romantiek 

tot en met het symbolisme.” 570  Aangezien haast alle kunstenaressen, bestudeerd door 

Blondeel, eens lid of exposant waren in de C.A.L., gold dit in grote mate ook voor de 

exposerende kunstenaressen in de Sint-Jansvest.  

Aanwezigheid van de School van Latem 

Een aantal namen van hen zijn reeds gevallen, maar om diverse redenen wil ik de 

aanwezigheid van deze groep kunstenaars apart behandelen. Ten eerste omdat de kunstenaars 

van Sint-Martens-Latem niet gezien konden worden in de artistieke zin van ‘school’. Er was 
                                                      
567 Hoozee, George Minne & Kunst rond 1900, 55.  
568 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914).” 
569 Blondeel, “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914),” Bijlage: Biografisch Repertorium, 45.  
570 Ibid. 
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geen gemeenschappelijke techniek, geen vastgesteld gebruik van speciale kleuren noch een 

bepaalde visie op onderwerp of compositie.571 De School van Latem was meer een verband 

van individuen die er plezier in vonden elkaar te ontmoeten en te volgen in hun 

gemeenschappelijke dorp. Ten tweede wordt in het werk van Hilda Proot-Cocquyt, vanuit de 

C.R.A.L. zelf, de artistieke tendens van de periode 1905-1912 als volgt omschreven: « Il faut 

mettre à l’actif du C.A.L. d’avoir accueilli très tôt et d’avoir fait connaître ces jeunes peintres 

et sculpteurs qui plus tard, après la Grande Guerre, vont s’affirmer et devenir célèbres sous 

le nom d’Ecole de Laethem »572. Frank Cotman schreef eveneens over de ‘Latemnaren’ sinds 

1904 met kernfiguren Gustave en Léon de Smet, Gustave Van de Woestyne, Albert Servaes 

en Constant Permeke. Hierbij vraag ik mij af of deze aanwezigheid in realiteit zo prominent 

was als weergegeven in de literatuur.  

Van de eerste groep van Latem, bestaande uit  Albert Servaes, George Minne, Gustave Van 

de Woestyne, Valerius De Saedeleer en Albijn Van den Abeele, exposeerden allen een drietal 

keer, met uitzondering van Van den Abeele. Een aantal nevenfiguren bij deze eerste groep 

zouden eveneens in de C.A.L. tentoonstellen, Alfons Dessenis en Georges Van de Walle als 

voorbeelden.573 Een tweede groep met Constant Permeke, Jos Verdegem, Gustave de Smet, 

Léon de Smet en Fritz Van den Berghe, werd al genoemd. Van hen zouden vooral Gustave en 

Léon prominent aanwezig zijn in de Section des Arts. Constant Permeke (1886-1952) 

daarentegen, zou slechts twee maal in 1910 zijn werken tentoonstellen in de Cercle, wat 

weinig is in vergelijking met andere kunstenaars. Hieraan moet toegevoegd worden dat 

Permeke enkel tussen 1909-1912 in Sint-Martens-Latem verbleef.574 Bovendien beschikte hij 

wel in 1910 over een lidmaatschap van de Section des Arts aangezien hij participeerde aan een 

tentoonstelling uitsluitend voor leden bedoeld in november 1910. Maurice Sys (1880-1972), 

bevriend met deze kunstenaars, onderging hun invloed in zekere mate maar bleef vooral 

trouw aan de richting van Emile Claus en Albert Baertsoen.575 Sys zou vanaf 1904 meermaals 

tentoonstellen in de C.A.L. in het gezelschap van de Latemse kernfiguren.  

Johan de Smet stelde al dat het incorrect was dat de kunstenaars van Sint-Martens-Latem de 

C.A.L. links lieten liggen.576 Dit wordt bevestigd in het tentoonstellingsoverzicht. De Cercle 

werd niettemin amper vernoemd in een werk rond de School van Latem. Het lijkt dus dat de 
                                                      
571 Haesaerts, Sint-Martens-Latem: gezegend oord van de Vlaamse kunst, 381.  
572 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 51. Op pagina 59 staat nogmaals “La plupart des 
expositions organisées l’année suivante sont consacrées aux peintres de Laethem”.  
573 Haesaerts, Sint-Martens-Latem: gezegend oord van de Vlaamse kunst, 180.  
574 Piet Boyens, Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen (Tielt : Lannoo, 1992), 55.  
575 Haesaerts, Sint-Martens-Latem: gezegend oord van de Vlaamse kunst, 414.   
576 De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970, 54.  
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kunstenaars van Latem belangrijker voor het imago van de C.A.L. waren, dan omgekeerd. 

Voor hen betekende de vereniging een extra verkoops- en tentoonstellingsmogelijkheid. Een 

aantal personaliteiten gelinkt aan de Gentse Cercle, zoals Baertsoen en Delvin, waren wel 

belangrijk in de opleiding of carrière van bepaalde Latemse kunstenaars.577 Over Gustave de 

Smet schreef men bijvoorbeeld in La Tribune Artistique : « Aujourd'hui grâce à l'heureuse 

influence d'Albert Baertsoen, il n'en est plus de même. Cette préoccupation écartée, sa vision 

s'est épurée »578.  

Aandeel van de ‘Modernen’  

Vernieuwers in de laatnegentiende-eeuwse kunst waren zeker aanwezig in de Section des Arts 

Plastiques, denk aan Théo Van Rysselberghe of George Minne. Deze personen waren echter 

allen lid omdat ze effectief van Gent afstamden of er woonden. Kunstenaars als James Ensor 

of Fernand Khnopff waren nooit lid noch exposant, tenzij via een groepstentoonstelling van 

een andere, meer vooruitstrevende vereniging. De kunstenaarsverenigingen die in groep 

exposeerden voor het publiek van de Gentse C.A.L. representeerden diverse kunstrichtingen. 

Denk aan de tentoonstellingen van Les XX, Vie et Lumière waar werken van Rops, Ensor, 

Toorop en zelfs Auguste Rodin getoond werden. Dat de Cercle – ondanks de negatieve 

receptie door bepaalde pers achteraf - haar zaal openstelde voor kunstkringen als Les XX, 

wijst erop dat zij zich op zijn minst openstelde voor een meer radicale avant-garde. Dit in 

tegenstrijd met de persoonlijke smaak van de top van de Gentse C.A.L., die in het algemeen 

geen voorstanders van de moderne kunst waren te noemen. Ik haal hierbij (nogmaals) een 

passage aan uit de voordracht van Joseph De Smet: “ un Claude Monet un Seurat, un Charles 

De Groux, un Ensor, fabrikant de toutes pièces, chacun de son côté une technique picturale 

nouvelle, indépendante de tout ce qui s’était fait avant eux, nous montrent quelques  exemples 

remarquables de cette tendance. Chez tous, (…) on sent cette préoccupation d’être en tout et 

de toutes façons les seuls dans leur genre, d’être uniques, de rejeter bien loin d’eux toute 

attache… »579.  

Hoewel Gent, samen met Antwerpen, niet onbelangrijk was in het Belgische kunstleven rond 

1900, gingen ambitieuze kunstenaars naar Brussel erkenning zoeken.580 Officiële instellingen, 

waarnaar de C.A.L. neigde met haar overwegend academische bestuur, gingen alsmaar een 

                                                      
577 Verschooris, “De Kunstenaarskolonie van Sint-Martens-Latem anders bekeken: de sociaal-economische achtergrond van 
een kunstenaarsloopbaan,” 81 en 83.  
578 « Au Cerce Artistique, »  La Tribune Artistique 3, nr. 1 (januari 1906).  
579 De Smet, Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970, 12.  
580 Hoozee, “Kunst in Belgie rond 1900,” 12.  
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kleinere rol spelen in de moderne, anti-academische kunst. Slechts een klein deel van de 

burgerij was zo dynamisch dat ze meteen bruuske vernieuwingen accepteerde.581 Het publiek 

van de Cercle verkoos de documentaire Gentse werken van Armand Heins, de begijnzichten 

van Carolus Tremerie of de interieurs van Joseph Horenbant.582 De meest exposerende leden 

in de Cercle, waren de gevierde kunstenaars te Gent, zoals een Albert Baertsoen en Emile 

Claus. Ondanks de populariteit van Baertsoen in de Gentse context, schreef Paul Haesaerts 

over hem: « Le plus célèbre de ces rabâcheurs de beffrois et de carillons chevrotants: Albert 

Baertsoen, "Baertsoen qui, toujours probe et patient, remue les vases et les boues fétides 

chères à l'odorat gantois et dessin chichement l'académie serpentine des canaux de la cité de 

Maeterlinck, où nagent des canards académiquement palmés. Vision mélancolique d'égoutier 

typhique surmené" »583 Noch was hij lovend over andere habitués van de Section des Arts, 

zoals Émile Claus, Jenny Montigny en Georges Buysse.584  

  

                                                      
581 Denecker, “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw,” 302.  
582 Proot-Cocquyt, Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989, 60.  
583 James Ensor, zoals vermeld in [Paul Haesaerts en Luc Haesaerts, Flandre, Essai sur l’art Flamand depuis 1880 : 
l’impressionnisme (Parijs, Ed. des Chroniques du Jour, 1931), 433].  
584 « Citons les Buysse, les Boch, les De Laet, les De Weert, les Claus, les Hazledine, les Heymans, les Lemmen, les 
Montigny, les Morren –artisans honnêtes et appliqués, mais sans flamme, sans message à transmettre. Comment ne pas 
s’étonner de la présence, parmi eux, d’un Degouve de Nuncques et surtout d’un Ensor, si peu conformistes et que leur 
sensibilité mouvante et capricieuse devait faire apparaître comme des sortes de libertins aux yeux de ces calvinistes de l’art 
à la mode? ».  (Haesaerts, Flandre, Essai sur l’art Flamand depuis 1880 : l’impressionnisme, 293.)  
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CONCLUSIE 
 

In deze masterscriptie werd de beschikbare literatuur en archiefmateriaal samengebracht om 

de werking van een Gentse kunstenaarsvereniging, le Cercle Artisitque et Littéraire de Gand, 

te verduidelijken. Hoewel de focus op de Section des Arts lag, was het van belang de werking 

en context van de overkoepelende C.A.L. te bestuderen. De Genste Cercle was een 

grootschalige vereniging van belang voor de stad vanaf haar stichting in 1879. Bestaande uit 

een Section Littéraire, Section Musicale en Section des Arts Plastiques, bood de vereniging tal 

van multidisciplinaire activiteiten aan. Een aanzet tot een bespreking van de activiteiten 

georganiseerd door de Section Littéraire werd aangevangen. Dit kan echter uitgediept worden 

in verder onderzoek, vooral met betrekking tot de praktijk naar de uitwisseling van de 

(buitenlandse) conférenciers. De onderwerpen van de lezingen getuigden van uiteenlopende 

en diverse interesses en waren bedoeld voor een Franssprekend, gecultiveerd publiek dat zich 

interesseerde in zowel sociale en politieke problemen als geschiedenis, literatuur en kunst. De 

resultaten in verband met de leden van de C.A.L. werden helaas beperkt door de 

onduidelijkheden rondom de ledenlijsten. Een meer systematisch onderzoek zou welkom zijn. 

Toch kon een ruw profiel van het zogenaamde ‘armée gantoise de l’Idéal’ geschetst worden. 

De betalende leden waren bijna allen afkomstig en wonende te Gent en mannelijke abonnés 

waren in de meerderheid. Onder hen waren veel industriëlen, ingenieurs, advocaten of 

notarissen, studenten, kunstschilders en officieren. Daarnaast streefde de C.A.L. naar een 

beheersing van het politieke, sociale en artistieke leven door belangrijke culturele en politieke 

personaliteiten aan te trekken. De Cercle wou geen loutere ontspanning betekenen voor de 

Gentse bourgeoisie, maar streefde een hoger ideaal na om de kunsten, letteren en 

wetenschappen te verspreiden. Dat de C.A.L. van belang was voor de stad Gent en 

omgekeerd, bleek om verschillende redenen. Ten eerste ontving de C.A.L. jaarlijkse subsidies 

van de stad. Ten tweede waren meerdere schepenen of andere politieke figuren te Gent lid van 

de Cercle. Ten derde zag de Cercle, en vooral de Section des Arts, het als haar taak om mee te 

dragen tot een verfraaiing van de stad en de restauratie van haar monumenten en erfgoed.  

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was de eventuele ambiguïteit tussen het bestuur 

en het tentoonstellingsbeleid uit de doeken te doen. Enerzijds werd daarvoor een hoofdstuk 

gespendeerd aan de bestuursleden, anderzijds werd getracht een reconstructie van het 

tentoonstellingsleven samen te stellen en een profiel te vorm van de kunstenaarsleden. De 

bestuursleden bleken nauw verweven met de Gentse liberale politiek te zijn. De kunstenaars 
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in het bestuur waren – op een paar uitzonderingen na – vooral traditionele kunstenaars, die 

verbonden waren aan de Gentse academie. Naast hun functies in de C.A.L. waren de 

bestuursleden actief in tal van artistieke en culturele verenigingen en andere projecten in 

Gent. Zo was de overlapping van het bestuur van de C.A.L. en de S.E.B.A., die instond voor 

de organisatie van het Gentse salon, treffend. De organiserende en bestuurlijke comités in het 

kunstenbeleid te Gent bestonden uit een netwerk van dezelfde personen. Bij zowat alles wat 

de beeldende kunsten betrof, waren dezelfde personen officieel of officieus betrokken. De 

impact van deze groep van voorname Gentenaren op het tentoonstellingsleven is nog steeds 

moeilijk uit te maken. Door de ambtelijke en hiërarchische structuur van de vereniging,  had 

het overkoepelende bestuur best wat te zeggen over de Section des Arts. Het bestuur had 

zeggenschap over wie al dan niet toegelaten werd tot de C.A.L., wat nodig was alvorens 

membre-artiste te worden. Daarnaast besliste de bestuurscommissie wanneer de 

tentoonstellingen plaatsvonden en nodigden zij vreemde kunstenaars uit. De helft van de 

organisatiecommissie van de Section des Arts, die tevens als jury functioneerde, bestond uit 

leden van de bestuurscommissie. De Section des Arts beschikte wel over enige autonomie 

waarbij de voorzitter een doorslaggevende stem had.  

Uit de studie van het tentoonstellingsoverzicht resulteerde een veelzijdig 

tentoonstellingsbeleid. Hoewel door de aanzienlijke omvang van het aantal exposanten niet 

iedere kunstenaar grondig nagekeken kon worden, is het zo dat de Section des Arts 

kunstenaars van alle kunstrichtingen toeliet. Het aandeel van meer progressieve kunstenaars 

en bekende namen was niet min. Dat de Section des Arts haar zaal openstelde voor 

kunstkringen als Les XX en de Nederlandsche Etsclub, wijst er althans op dat de kring zich 

openstelde voor een meer radicale avant-garde. Dit in tegenstrijd met de persoonlijke smaak 

van de top van de vereniging, die in het algemeen geen voorstanders van de moderne kunst te 

noemen waren. Niettemin mag het progressieve aspect niet overdreven worden. Doorheen de 

periode 1879-1920 zouden kunstenaars zich meermaals negatief uitlaten over het functioneren 

van de Cercle. De habitués van de Section waren voor het grootste deel eerder conventionele 

kunstenaars die voldeden aan de verwachtingen van het publiek. Noties van vriendjespolitiek 

kwamen meermaals terug in de pers. Een aantal tegenreacties van kunstenaars ontstonden, 

zoals Wij Willen. Toch bleef de C.A.L. overeind. Fluctuat nec mergitur. Dit onderzoek 

nuanceerde bepaalde studies die schreven over de C.A.L. als een louter conservatief orgaan. 

De studie van Hilde Van Leuven op de eerste plaats, die schreef dat de Cercle in 1897 ten 

onderging en niks meer te betekenen zou hebben op artistiek vlak. Tegenstrijdig met haar 
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visie, zouden verschillende bekende Latemse kunstenaars na de eeuwwisseling meermaals 

gebruik maken van de tentoonstellingszaal aan het Sint-Jansvest. 

Een meerwaarde die deze masterscriptie kan beteken in de studie naar de C.A.L. is de bestede 

aandacht aan de context en de ontwikkelingen van de Section des Arts. Aan de hand van de 

vele correspondentie tussen het bestuur van de Section des Arts en andere Belgische culturele 

organisaties, bleek dat de Section des Arts zich actief bezig hield met het verdedigen van de 

belangen van haar leden in de Belgische kunstscène. Het belang van een lidmaatschap voor 

Gentse kunstenaars was veelzijdig: de Cercle creëerde tentoonstellingsmogelijkheid in Gent, 

kansen in de Belgische artistieke kunstscène en men kon gebruik maken van de tekenzaal en 

bibliotheek om te werken en te studeren…   

Ik pretendeer geen volledigheid in dit onderzoek. Beperkingen zijn er en hebben in de eerste 

plaats te maken met de onvolledigheid van het archiefmateriaal. Het is eveneens mogelijk dat 

het tentoonstellingsoverzicht nog bijgevuld kan worden met nieuwe tentoonstellingen. Voor 

verschillende jaren was ik genoodzaakt andere bronnen dan de jaarprogrammaties van de 

Section te wenden. Verder onderzoek naar niet besproken tentoonstellingen zouden ook 

nieuwe zaken aan het licht kunnen brengen. Ten slotte zou een alfabetische lijst van de 

exposanten, afgeleid uit het tentoonstellingsoverzicht, een zeer nuttig document. Binnen het 

tijdsbestek van dit onderzoek was dit echter niet meer mogelijk. Een aanzet tot vergelijking 

met de Belgische Cercles Artistiques et Littéraires is in deze masterscriptie hier en daar 

aangevat, maar ook deze vergelijking kan nog grondiger uitgewerkt worden.    

 

  



142 
 

L IJST VAN AFKORTINGEN  
 

C.A.L. : Cercle Artistique et Littéraire 

C.R.A.L. : Cercle Royal Artistique et Littéraire 

S.A.G.: Stadsarchief Gent 

V.L.B.L.: Vliegende Bladen  

S.E.B.A.: Société pour l’Encouragement des Beaux-Arts 

  



143 
 

ILLUSTRATIEVERANTWOORDING 
 

Afb. 1.: Schets zaal Sint-Jansvest, 1879, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 54. 02, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Afb.2: Uitnodigingskaart 8 maart 1898, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 49. 08, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Afb. 3: Uitnodigingskaart 12 december 1899, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 49. 08, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Afb. 4: Aankondiging lezingen 1903, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 50. 01, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 5: “Avis Important”. Aankondiging op posterformaat in verband met reglementering van 
de Carte d’Invitation, n.d., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. PGC. 005.13, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 6: Catalogus Bibliotheek, 1901, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 49. 01, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 7: Muziekavond C.A.L. van Gent: gesigneerd en gedateerd door Felix Metdepenningen, 
1893, in Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989 (Gent: Cercle royal artistique et 
littéraire, 1989), n.p.  

Afb. 8: Uitnodiging voor gastronomische avond van de (re-)Schelvisclub, 1905, in 
Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989. (Gent: Cercle royal artistique et 
littéraire, 1989), n. p. 

Afb. 9: Klad brief A. Heins over Gravensteen, 30 oktober 1894, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 055.12, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 10: Voorblad tijdschrift ‘Pourquoi Pas?’ met Joseph De Smet, 15 oktober 1926, jrg. 16, 
nr. 637.  

Afb. 11: Diplôme de membre d’honneur van de  Société Littéraire, n. d. (vóór 1879), 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054.04, Gent : Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 12: Aankondigingen C.A.L. van tentoonstelling Albert Toeffaert in januari 1901, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI.C. 053.4, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 13: Tombola-lot Kunstgenootschap, 1873, Vliegende Bladen, VLBL. HII. K. 006.03, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 14: Tombola-lot C.A.L. van 20 frank, opgesteld in augustus 1880 en tombolatrekking in 
januari 1881, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055.13, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 15: Affiche Exposition de Noël (A2-posterformaat), n.d., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 
PGC. 005.13, Gent : Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 16: Portret Louis Tytgadt, in Richard De Moor, Koninklijke Academie van schoone 
kunsten Gent. De bestuurders 1751-1935 (Gent : Koninklijke academie van schoone kunsten, 
1944).  



144 
 

Afb. 17: Uitnodiging Exposition d’Etudes Esquisses d’Atelier et d’Après Nature, 1887, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent : Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 18: Prent Wij Willen, 1888, uit:  Kataloog 2de tentoonstelling van den kunstkring ‘Wij 
Willen’(Gent: Vanderpoorten, 1888), s.p. 

Afb. 19: Exposition de Tableaux d’Emile Claus 1892, Catalogue d’exposition de tableuax 
d’Emile Claus (s.l. : s.n., 1892) (Vliegende Bladen, VLBL. HCI. 052. 10, Gent : 
Universiteitsbibliotheek.) 

Afb. 20: Portret Jean Delvin, in Richard De Moor, Koninklijke Academie van schoone kunsten 
Gent. De bestuurders 1751-1935 (Gent : Koninklijke academie van schoone kunsten, 1944).  

Afb. 21: Affiche (A2-posterformaat) van de tentoonstelling Les XX in de C.A.L. van Gent, 
1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. PGC. 005.13, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 22: Affiche  Exposition d’aquarelles & dessins (Gent : Heins, 1900), BIB. AFF. C. 
000081, Gent : Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 23: Catalogue d’ Exposition d’aquarelles, dessins et eaux-fortes, 18 tot 27 november 
1900 met werken van Baertsoen, Boulvin, Delvin, De Saegher, Doudelet, Heins, Marcette en 
Metdepenningen (Gent : s.n., 1900). (Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.03, Gent : 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 24: Uitnodiging Exposition du compartiment de l’Expostition Internationale des Arts 
Décoratifs de Turin, 23-31 maart 1902, Vliegende Bladen, VLBL. C. 053.05, Gent : 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 25: Schets van Albert Baertsoen op het banket van 15 juni 1889 door een vriend (De 
Mulder), 1889, Vliegende Bladen, VLBL. HFI.B.001.48, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 26: Uitnodiging tentoonstelling Les Indépendants in de C.A.L., 1905, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 053.08., Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 27: Cataloog tentoonstelling Clara Voortman, Anna De Weert, Léo Jo, Hélène Buyst, 
van 24 november-5 deccember 1907, Vliegende Bladen, HFI. C. 053. 09, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 28: Inschrijvingsstrook voor de “Emulation Artistique”, als supplement van de   
Circulatiebrief  l’Emulation Artistique, 20 augustus 1919, Fonds Frédéric De Smet, HS. III. 
16. 387, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Afb. 29: Plannen voor de nieuwe zaal, 9 juni 1920, Fonds Frédéric De Smet, HS. III. 16. 384, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  

 

 

 

 

 



145 
 

BIBLIOGRAFIE EN BRONNEN 
 

LITERATUUR 
 

Block, Jane. Les XX and Belgian Avant-Gardism 1868-1894. Ann Arbor: UMI Research 
Press, 1981.  

Block, Jane. “What’s in a name: The origins of ‘Les XX’.” Bulletin van de Koninklijke musea 
voor Schone Kunsten van België, nr. 1-3 (1981-1984). 
 
Bots, Marcel. Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij (1846-1989). Gent: Liberaal 
Archief, 2012.  

Boyens, Piet. Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen. Tielt : Lannoo, 1992.  

Cazier, René, en Paule Cazier-Dewit, “Période 1905-1914. La fin de la Belle Epoque.” In 
Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989. Gent: Cercle royal artistique et 
littéraire, 1989. 

Dambre, Wouter. August Wagener (1829-1896) : een leven voor het onderwijs. Gent : RUG. 
Archief, 1987.  
 
Dambruyne, Johan et al. Een stad in opbouw. 2 : Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling 
van 1913. Tielt: Lannoo, 1992. 
 
De Bodt, Saskia. Brussel kunstenaarskolonie : Nederlandse schilders 1850-1890. Gent: 
Snoeck-Ducaju, 1995. 

De Bodt, Saskia. “Pulchri Studio. Het image van een kunstenaarsvereniging in de negentiende 
eeuw.” De negentiende eeuw 14, nr. 1 (1990): 24-41.  

De Keukeleire, Erik. De wereldtentoonstelling van Gent in 1913 : 1896-1920. Gent: Eigen 
beheer, 2004.  

Denecker, Herman. “De Schilderkunst van de 19e en 20e eeuw”, in vol.1 van Gent, Duizend 
jaar Kunst & Cultuur. Onder redactie van Jérome Machiels. Gent: Stadsbestuur, 1975.  

De Seyn, Eugène. Dictionnaire Biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en 
Belgique. Brussel: L’Avenir, 1935.  

De Smet, Johan. Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie : 1870-1970. Tielt: Lannoo, 
2000. 

Devolder, Kathleen. Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar 
leden 1830-1914. Gent : Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1994.  



146 
 

De Vries, Boudien. “De kunstlievende leden van Arti et Amicitiae en Pulchri Studio, 1850-
1914.” De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 14 (1990): 43-57. 

D’hondt, Bart. Vaste waarden in Gent: bekende beelden, vergeten namen. Gent: Liberaal 
Archief, 2007.  

Draguet, Miguel. “Van Les XX tot La Libre Esthétique. Ontmoetingsplaatsen van het 
Impressionisme.” In Brussel. Kruispunt van culturen, onder redactie van Robert Hoozee, 
Antwerpen : Mercatorfonds, 2000.  

Du Jardin, Jules. “Les artistes contemporains.” In vol. 6 van L’Art Flamand. Brussel : Boitte, 
1899-1900. 

Eeckhout, Paul. “Bestuursleden en Vrienden van het Museum van Gent.” In De vrienden van 
het museum van Gent. 65 jaar op de bres. Gent: s.n., 1963.  

Fontier, Jaak, Robert Hoozee en Wim De Poorter. Impressionisme en symbolisme. Nijmegen : 
Gottmer, 1979.  

Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830. Brussel: Arto, 
1991. 

Haesaerts, Paul. Sint-Martens-Latem: gezegend oord van de Vlaamse kunst. Vertaald door 
Bart Mesotten. Brussel: Arcade, 1965.  

Haesaerts, Paul, en Luc Haesaerts. Flandre, Essai sur l’art Flamand depuis 1880 : 
l’impressionnisme. Parijs, Ed. des Chroniques du Jour, 1931.  

Hoozee, Robert, red. Brussel. Kruispunt van culturen. Antwerpen : Mercatorfonds, 2000.  

Hoozee, Robert, en Monique Tahon-Vanroose. Het Landschap in de Belgische Kunst 1830-
1914. Gent : Museum voor Schone Kunsten, 1980. 

Hoozee, Robert. “Kunst in Belgie rond 1900.” In Kunst in ballingschap : Vlaanderen, Wales 
en de eerste wereldoorlog. Onder redactie van Oliver Fairclough en Robert Hoozee. Gent : 
Museum voor Schone Kunsten, 2002.  

Koninklijke kunst- en letterkundige kring, 1879-1989. Gent: Cercle royal artistique et 
littéraire, 1989.  

Piron, Paul. De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw. Brussel: Art 
Belgium, 1999-2000.  

Proot-Cocquyt, Hilda. Evolution d’un Cercle d’agrément 1879-1989. Koninklijke Kunst- en 
Letterkundige Kring / Cercle Royal. Gent: Cercle Royal Artistique et Littéraire de Gand, 
2005.  

Université de Gand. Liber Memorialis. Notices biographiques. Gent : Vanderpoorten, 1913. 



147 
 

Sterckx, Marjan, en Jana Wijnsouw. “Een zekere vergelijking onderling, de 
kunsttentoonstellingen.” In Gent 1913 : op het breukvlak van de moderniteit, onder redactie 
van Wouter Van Acker, 170-185. Gent: Snoeck, 2013. 

Tahon-Vanroose, Monique. De vrienden van Ferdinand Scribe: de Europese smaak van een 
Gents mecenas. Antwerpen : Pandora, 1998.  

Topfiguren van de Vlaamse Schilderkunst 1850-1950 (Gent : Sint-Pietersabdij, 1983), 43. 

Van Bruwaene, Carine.  “Louis Maeterlinck, een conservator in nieuwe stijl.” In Huldeboek 
Robert Hoozee. Gent: Museum voor Schone Kunsten, 2014. 

Van Kalmthout, A.B.G.M. Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland 
tussen 1880 en 1914. Hilversum: Verloren, 1998.  

Van Offel, Edmond.  Antwerpen 1900. Antwerpen : De Sikkel, 1950. 

ONUITGEGEVEN WETENSCHAPPELIJKE VERHANDELINGEN 
 
Balthazar, Herman. “Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Gentse hoge burgerij in het 
begin van de XXe eeuw en haar sociale oorsprong sinds de franse tijd (1914-1794).” Lic. 
diss., Universiteit Gent, 1960.  

Blondeel, Karel. “Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914).” Lic. diss., Universiteit Gent, 
2003.  
 
Camps, Christine. “Monografie van "La Flandre Libérale" (1874-1899)." Lic. diss., 
Universiteit Gent, 1977.  
 
Cotman, Frank. “Want er komen andere tijden ... : over schilders en de Gentse kunstwereld 
1880-1914.” lic. diss., Universiteit Gent, 1987.  
 
De Clercq, Freya. “Spanningsvelden tussen traditionalisme en modernisme.” lic. diss., 
Universiteit Gent, 1982.  

Deweer, Lander. “Defunctus adhuc loquitur. Ferdinand vander Haeghen (1830-1913): een 
biografie.” Lic. diss., Universiteit Gent, 2007.  

Heyse, Micheline. “Schilderkunst en pers : groepsvorming en konflikten der Brusselse 
kunstschilders tegenover de publieke opinie (1880-1890).” lic.diss., Universiteit Gent, 1970.  

Jamart, Rika. “Een vergelijkende studie in historisch perspectief van de Gentse Koninklijke 
Academie & het Sint-Lucasinstituut 1860-1914.” lic. diss., Universiteit Gent, 1996. 

Lateur, Simon. “De adel in het Gentse mondaine verenigingsleven aan het begin van de 
twintigste eeuw.” lic. diss., Universiteit Gent, 2012. 



148 
 

Pauwels, Han. “Beeldende Kunst in Gent tijdens WOI (1914-1918).” lic. diss., Universiteit 
Gent, 2007.  

Vanheuverzwijn, Lucas. “Artistieke representaties van de modernisering van Gent rond 
1900.” liss. dic., Universiteit Gent, 2012. 

Van Leuven, Hilde. "Schilderkunst, pers en politiek Gent 1885-1897.” lic. diss., Universiteit 
Gent, 1975. 

Veraverbeke, Els. “Frédéric de Smet (1876-1948) en de Gentse kunstscène.” lic. diss., 
Universiteit Gent, 1999. 

Verschooris, Marianne. “De Kunstenaarskolonie van Sint-Martens-Latem anders bekeken: de 
sociaal-economische achtergrond van een kunstenaarsloopbaan” lic. diss., Universiteit Gent, 
1999. 

ONLINE ARTIKELS 
 
Mantels, Ruben. "Studentenhuizen." Laatst geraadpleegd op 2 augustus 2014. 
http://www.ugentmemorie.be/artikel/studentenhuizen. 

De Geest, Joost. “Rodolphe De Saegher.” Laatst geraadpleegd op 26 juli 2014. 
http://www.francismaerefinearts.be/index.php/en/exhibitions/ooidonk-fine-arts-exh/33-
rodolphe-de-saegher. 

D’hondt, Bart. “Fernand Scribe”, laatst geraadpleegd op 18/06/14, 
http://www.liberaalarchief.be/biografie-scribe.html. 

BRONNEN EN ARCHIVALIA  
 
Uitgegeven bronnen 
 

Cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers sous le patronage de SM le roi: règlement 
général. Antwerpen : s.n., 1875. 

Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles. Statuts, règlement et liste des membres effectifs. 
Brussel : Impr. Julien Baertsoen, 1881.  

Claeys, Prosper. Les expositions d’art à Gand 1792-1892. Essai historique. Gent: Société 
royale pour l'encouragement des beaux-arts, 1892. 

De Ronge, Exposé de la Situation de la Société. Assemblée générale du 24 avril 1881. 
Brussel : Impr. Julien Baertsoen, 1881. 

De Smet, Joseph. Propos de litterature et d’art. Conférence 2 Avril 1890. Gent: Gesels, 1890. 

Du Annales Cercle artistique et littéraire de Namur. Statuts. Namen : Colin 1873.  



149 
 

Lemonnier, Camille. La vie Belge. Parijs: Fasquelle, 1905. 

Maus, Madeleine Octave. Trente années de lutte pour l’art, 1884-1914. Brussel: Librairie 
L'Oiseau bleu, 1926.  

Règlement C.A.L. de Gand. Gent: Annoot-Braeckman, 1879.  

Règlement de la Section des Arts Plastiques. Gent :  Heins, 1879.  

Règlement des Expositions d’œuvres d’art. Gent : Heins, 1900.  

Règlement d’ordre intérieur. Règlement de la Section des Arts plastiques. Gent : Heins, 1912.  

Règlement et liste des membres effectifs de la section des arts plastiques du Cercle Artistique 
et Littéraire de Gand. Gent: Cercle Artistique et Littéraire, 1922.  

Van Loo, Auguste. Histoire du Cercle artistique et littéraire de Gand : rapport sur les 
travaux du Cercle depuis le 4 mai 1879, date de sa fondation, jusqu’à ce jour. Gent: Cercle 
artistique et littéraire de Gand, 1905. 

Verslag gelezen in Algemeene zitting (Kunstgenootschap, 31 december 1853). Gent: Van 
Dooselaere, 1854.  

Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen. Gent: Vanderhaeghen, 1879-
1920. 

Tentoonstellingscatalogi  
 

Catalogue Exposition-Tombola de tableaux et objets d’art . Gent : Vanderhaeghen, 1862.  

Catalogue, 1ère Exposition du Cercle Artistique ‘Wij Willen’. Gent: Vanderpoorten, 1887. 

Kataloog, 2de tentoonstelling van den kunstkring ‘Wij Willen’. Gent: Vanderpoorten, 1888. 

Catalogue de l’Exposition de Tableaux Anciens, appartenant a des collections gantoises, 
organisée par l’Union des Artistes Gantois avec le concours de Cercle Artistique & 
Littéraire. Gent: Heins, 1889. 

Catalogue 3ième Exposition des Beaux-Arts du Cercle ‘Wij Willen’, au palais de l’Université. 
Gent : Impr. Louis  Van Melle, 1891.  

Catalogue 4ième Exposition du ‘Wij Willen’, au palais de l’Université. Gent : Vanderpoorten, 
1892.  

Catalogue des Tableaux et Objets d’Art exposés au Casino. XXXVe Exposition. Salon de 
1892. Gent: Vander Haeghen, 1892. 

Société royale pour l'encouragement des beaux-arts à Gand, Catalogue des Tableaux et Objets 
d’Art exposés au Casino. XXXVe Exposition. Salon de 1892. Gent: Vander Haeghen, 1892. 



150 
 

Catalogue de tableaux anciens & modernes, aquarelles, dessins, gravures et sculptures 
dépendant de la succession de feu M. Aug. Dael. Brussel: Hoest, 1896. 

Catalogue Première Exposition de Tableaux Anciens. Gent: Annoot-Braeckman, 1898.  

Catalogue Deuxième Exposition de Tableaux Anciens. Gent: Annoot-Braeckman, 1899.  

Catalogue Exposition ‘les Indépendants’ au Cercle Artistique et Littéraire de Gand. Brussel : 
Impr. Paelman, 1905.  

Tentoonstelling der Werken van C. Prosper Hoste & Florent Van Durme. 8 tot 19 maart. 
Gent: s.l., 1908.  

Catalogue Exposition d’oeuvres de M. Léon Schulman, mr. Jan Gordon, Mme. Cora J. 
Gordon. s.l.: s.n, 1910.  

Geraadpleegde catalogi voor tentoonstellingsoverzicht: in: Vliegende Bladen, HFI.C. 052. 08-
13 en HFI. C. 053. 01-11. Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Onuitgegeven bronnen 
 
Bergmans, Paul. Catalogue de la bibliothèque, 1891, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 
01, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
 
Christophe, Charles. Création d’une société pour l’achat du local du Cercle Artistique et 
Littéraire, 1912, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 54.02, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
 
Varlez, Louis. 2ième Supplément catalogue de la bibliothèque, 1900, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 049. 01, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Archivalia  
 
Geraadpleegde archieven: Universiteitsarchief (vliegende bladen, BHSL, Fonds Frédéric de Smet), 
Stadsarchief, MSK, Prentenkabinet KBR.  

Universiteitsarchief 

Aankondiging Exposition du compartiment de la collectivité Gantoise à l’Expostition 
Internationale des Arts Décoratifs de Turin, 1902, Vliegende Bladen, VLBL. C. 053.05, 
Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Aankondigingskaart tentoonstelling Vie et Lumière (10-21 januari 1009), Vliegende Bladen, 
VLBL. C. HFI. 052.08, Gent: Universiteitsbibliotheek.   

Aanpassing reglement Section des Arts, 10 februari 1894, Vliegende Bladen, HFI. C. 055.14. 
Gent : Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Achilles Gallet-Miry en de C.A.L., 1898, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 051. 05, Gent: Universiteitsbibliotheek. 



151 
 

Briefwisseling tussen meneer De Rongé en voorzitter van de C.A.L., 1882, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 050. 06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Louis Janvier en de C.A.L., Parijs, 11 oktober 1888, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 050.07, Gent: Universiteitsarchief. 

Briefwisseling tussen Louis Maeterlinck naar Schepen van Financiën, 19 augustus 1883, 
BHSL.HS.3276, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling C.A.L. de Bruxelles, 12 februari 1897, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
055.05, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Joseph de Smet, Auguste Van Loo en  de leden, 10 oktober 1901, VLBL. 
HFI. C. 051.06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Joseph De Smet, Paul Bergmans en de  leden, 1 juli 1896, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling Joseph De Smet, Paul Bergmans en  de burgemeester, schepenen en 
stadsbestuur, 20 januari 1897, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling Section des Arts C.A.L. naar stadsbestuur, 27 januari 1898, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 052. 05, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling stadsbestuur (secretaris De Bruycker) en  de C.A.L., Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI.  C. 051. 02, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling J. De Saint-Genois en E. Laureys naar anoniem kunstenaar/schrijver, 14 
januari 1854, Vliegende Bladen, VLBL. HFII. K. 006.03, Gent : Universiteitsbibliotheek.   

Briefwisseling tussen conciërge Vermaerke  en bestuur C.A.L., 7 januari 1898, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 051.04, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Jean-Guillaume Rosier en Louis Maeterlinck, 24 oktober 1891, 
Vliegende Bladen, HFI. C. 050.08, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Briefwisseling tussen Fernand Scribe en Jean Delvin, 17 oktober 1878, HS III 16 Scribe, 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Briefwisseling Fernand Scribe en Jean Delvin, (Constantinopel), 26 februari 1881, HS III 16 
Scribe, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Albert Baertsoen en Jean Delvin, n.d., HS III 16 Baertsoen, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Auguste Dael en Auguste Wagener, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. 
C.050.07, Gent: Universiteitsbibliotheek. 



152 
 

Briefwisseling tussen Auguste Wagener en Louis Maeterlinck, 10 maart 1890, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 052.07, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling Auguste Wagener en Albert Ceuterick, 29 januari 1896, Vliegende Bladen, 
HFI.C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek 

Briefwisseling tussen Frans Van Kuyck en Louis Maeterlinck, 20 maart 1890, VLBL. HFI. C. 
052.07, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Henri Langerock en de Section des Arts Plastiques, 11 februari 1891, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 050.08, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling tussen Modave en Armand Heins, 26 januari en 4 februari 1896, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C.052. 02, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Briefwisseling Paul Bergmans en Jean Delvin, 9 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. C. 
051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Briefwisseing Paul Bergmans en Armand Heins, 9 oktober 1896, Vliegende Bladen, HFI. C. 
051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Briefwisseling Anna De Weert naar (anoniem) bestuurslid C.A.L., 13 oktober 1896, 
Vliegende Bladen, HFI. C. 051.03.   

Budgets, 1889-1895, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Conditions de l’Emprunt de 15,000 francs, 1879, Vliegende Bladen, VLBL HFI. 055.07, 
Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Cours de Langues, 1882-1883, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 06, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Déclaration de non responsabilité pour le Cercle, 1894, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
052. 10, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Heins, Armand. Klad van brief over Gravensteen, 30 oktober 1894, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 055.12, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Heins, Armand. Ontwerp reglement Section des Arts Plastiques, s.n., Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 055.14, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Frédéric De Smet, Est-ce exact?, Fonds Frédéric De Smet, HS III 16.387, Gent : 
Universiteitsbibliotheek. 

Frédéric De Smet, los blaadje papier met nota’s, Fonds Frédéric De Smet, HS III 16.387, 
Gent : Universiteitsbibliotheek. 

Interne briefwisseling C.A.L., 7 december 1899, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049. 08, 
Gent: Universiteitsbibliotheek. 



153 
 

Liste des Exposants. Exposition d’Eaux-Fortes, Gravures etc. organisée par la Société des 
Aquafortistes Belges (Bruxelles), Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.09, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Listes des membres, rond 1890, Vliegende Bladen,  VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Omzendbrief C.A.L., 22 augustus 1883,  BHSL. HS. 3276, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Omzendbrief Louis Maeterlinck en Armand Heins naar de Section des Arts Plastiques, 8 juli 
1890, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent: Universiteitsarchief. 

Omzendbrief Jean Delvin en Armand Heins naar de Section des Arts, 11 februari 1896, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Omzendbrief van Heins en Delvin naar de Section des Arts, 24 juni 1898, Vliegende Bladen, 
HFI. C. 053.01. Gent: Universiteitsarchief. 

Omzendbrief Joseph De Smet en Paul Bergmans naar leden C.A.L. in verband met de 
verhoging van het lidgeld, 1 juli 1896, Vliegende Bladen, HFI. C. 051.02. Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Omzendbrief van de  bestuursraad van de C.A.L., 22 juli 1912, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 051.06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Omzendbrief ivm. l’Emulation Artistique (opgesteld door de bestuurscommissie van de 
Société Anonyme en het bestuur C.A.L.),  20 augustus 1919, Fonds Frédéric De Smet, HS. III. 
16. 387, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Ordre du jour. Séance obligatoire, n.d. (maart 1890-1902 want onder voorzitterschap Louis 
Maeterlinck), Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.05, Gent: Universiteitsbibiotheek. 

Règlement de la Section des Arts Plastiques, 10 februari 1894, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C.055.14, Gent : Universiteitsbibliotheek. 

Règlement Wij Willen, n.d., Vliegende bladen, VLBL. HFI. C. 056.06, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Re-re Schelvisclub, 1897, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 055. 15, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Séance de la Section des Arts plastiques, 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 05, 
Gent : Universiteitsbibliotheek. 

Séance de la Section des Arts, 11 oktober 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.05, 
Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Séance de la Section des Arts, 26 oktober 1898,  Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052. 05. 
Gent: Universiteitsbibliotheek.  



154 
 

Séances de la Commission de Ballotage, n.d., Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C.051.09, 
Gent : Universiteitsbibliotheek 

Tableau des Fêtes, Conférences et Concerts donnés pendant la saison 1902-1903, 1903, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 049.04, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Tableau des Fêtes, Expositions, Conférences et Concerts donnés pendant la saison 1903-
1904, 1904, VLBL. HFI. C. 049. 04, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Travaux du Cercle intime le R. S. C., 1905-1906, Vliegende Bladen, VLBL. C. 049 .04, Gent : 
Universiteitsbibliotheek. 

Stadsarchief: 

Banquet du 17 decembre 1892 C.A.L., 1892, S.A.G., ASK, 291, Gent: Stadsarchief Zwarte 
Doos. 

Briefwisseling tussen  A. Moerman en J. Pauwels aan stadsbestuur  van Gent, 1856, T, 561, 
Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  

Museum voor Schone Kunsten: 

Briefwisseling tussen Baron de Crombrugghe en een senator, 1892, Dossier Louis 
Maeterlinck, VL 169, Gent: Museum voor Schone Kunsten. 

Artikels in contemporaine kranten en tijdschriften 
 
krantenartikels 

La Flandre Libérale:  

 9 februari 1880. 

 8 mei 1880. 

 20 mei 1880. 

 13 juni 1880. 

1 januari 1881.  

12 januari 1881.  

22 januari 1881. 

4 februari 1881.  

8 juli 1881.  

27 februari 1882.  

6 maart 1882. 



155 
 

3 april 1882.  

4 november 1882.  

5 november 1882.  

23 maart 1883. 

7 april 1883.  

8 april 1883.  

24 december 1883.  

9 juni 1897.  

14 oktober 1887.  

"Agrandissement des locaux du Cercle Artistique et littéraire.” 19 september 1897. 

Hymans, Henri. "Une exposition artistique à Gand. " 29 mei 1898. (supplement) 

12 april 1905.  

15 november 1911. 

19 februari 1912. 

7 maart 1913.  

Het Volksbelang: 

28 december 1895. 

Le Bien Public: 

 A.D., “Au Cercle Artistique de Gand.” 28 oktober 1909. 

 "L’Affaissement du quai au Cercle Litteraire.” 28 juli 1912. 

L’Impartial:  

 30 december 1884.  

 4 november 1885.  

 12 januari 1892.  

 15 november 1895.  

Tijdschriftartikels 

“Au Cerce Artistique.” La Tribune Artistique 3, nr. 1 (januari 1906).  

“Au Cercle Artistique.” La Tribune Artistique 3, nr. 4 (april 1906). 



156 
 

Bergmans, Paul. “De tentoonstelling van Oude Kunst in Vlaanderen, Gent 1913.” Onze Kunst, 
deel XXIV, november 1913. 

Broutilles d’Art, nr. 1, 27 augustus 1892, 10-14.    

Delen, Ary. Onze Kunst, deel XXIV (december 1913): 215.  

Frédéric De Smet, “Au Cercle Artistique et Littéraire.” La Tribune Artistique, nr. 12, 20 
november 1904. 

L’Art Moderne : 

22 april 1883. 

26 maart 1893.  

Van de Velde, Henry. “A la Haye, Exposition d’oeuvres de quelques membres des XX 
et de l’Association pour l’Art.” L’Art Moderne, 4 september 1892.  

“L’Association Artistique. groupement des jeunes.” La Tribune Artistique I, 1903.  

Le Drapeau, nr. 3, 1 januari 1893.  

Le Drapeau, nr. 7, 1 mei 1893. 

L’Organe Artistique 1, nr. 18 (1888) 

Le Réveil 2, nr. 2 (1892).  

Les Trois Moustiquaires. “Joseph de Smet.” Pourquoi Pas? 16, nr. 637 (1926) : 1152. 

  



157 
 

BIJLAGEN 
 

Bijlage I: Stadsplan Gent met de verschillende locaties van localen en tentoonstellingszalen., 
opgesteld door de auteur via https://www.google.be/maps/.  

Bijlage II: Foto’s gebouw Sint-Jansvest 12, 2014, foto’s van de auteur voor- en achterzijde 
(boven) en foto interieur (onder) door  Frederiek Vande Velde in Johan Dillen, “ 
‘Omgekeerde resto’ van UGent serveert nauwelijks vlees,” laatst geraadpleegd op 6 augustus 
2014, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130923_00755733 

Bijlage III : Foto’s gebouw Sint-jansvest 12, tussen 1922-1933, Ruben Mantels, 
“Studentenhuizen,” laatst geraadpleegd op 18 mei 2013, 
http://www.ugentmemorie.be/artikel/studentenhuizen. (Collectie universiteitsarchief Gent, 
foto  Cae). 

Bijlage IV: Obligations (lening) en Conditions de l’Emprunt de 15,000 francs, 1879, 
Vliegende Bladen, VLBL HFI. 055.07, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage V: Overzicht bestuursleden 1879-1920, Aan de hand van Wegwyzer der stad Gent. 
Gent: Vanderhaeghen, 1879-1920. 

Bijlage VI: Lijst van conférenciers, 1879-1905, in : Auguste Van Loo, Histoire du Cercle 
artistique et littéraire de Gand : rapport sur les travaux du Cercle depuis le 4 mai 1879, date 
de sa fondation, jusqu’à ce jour (Annexe III). Gent: Cercle artistique et littéraire de Gand, 
1905. 

Bijlage VII: Banket van 17 december 1892 C.A.L., 1892, S.A.G., ASK, 291, Gent: 
Stadsarchief Zwarte Doos. 

Bijlage VIII: Tabel met jaarlijks lidgeld( na verhoging 1896), 1 juli 1896, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFI. C. 051.02, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage IX: Ledenlijsten C.A.L., gedateerd rond 1890, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 
03, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage X: Séance de la Commission de Ballotage, 4 januari 1899, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 051. 09, Universiteitsarchief Gent. 

Bijlage XI: Ledenlijst ‘membres effectifs’ van het Kunstgenootschap, 24 juni 1864, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFII. K. 006.01  

Bijlage XII: Liste des donateurs en inschrijvingsstrook voor een tombola, 1909-1910, 
Vliegende Bladen, HFI. C. 056.04, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XIII:  Tentoonstellingsoverzicht 1880-1913, opgesteld door de auteur.  

Bijlage XIV : Gedicht van Pol Anri in de cataloog van 1887, Kataloog, 2de tentoonstelling 
van den kunstkring Wij Willen, Gent, Vanderpoorten, 1888, s.p. 



158 
 

Bijlage XV : Brief Albert Toefaert naar leden Section des Arts du Cercle Artisitique et 
Littéraire, 29 februari 1892, Gent. Universiteitsarchief, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
050.09.  

Bijlage XVI : Briefwisseling tussen Albert Baertsoen en Jean Delvin, n.d., HS III 16 
Baertsoen, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XVII : L’Impartial, 15 november 1896. 

Bijlage XVIII : Catalogue. Exposition de Noël, 24 december 1892- 8 januari 1893 (s.l.: s.n., 
1892). Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Bijlage XIX : Bulletin getekend door Theodoor Baron ter inschrijving van 
Kersttentoonstelling 1897, Vliegende Bladen, HFI. C. 052.13.  

Bijlage XX: Brief Jean Delvin en Armand Heins naar de leden van de Section des Arts 
Plastiques, 11 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02. Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XXI: Deel van de cataloog van tentoonstelling Georges Buysse in C.A.L., 6 tot 20 
december 1903, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XXII: Cataloog tentoonstelling van Luikse kunstenaars, 6 tot 16 januati 1901, 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053. 04, Gent: Universiteitsbibliotheek.  

Bijlage XXIII: Catalogue de l’exposition des oeuvres des peintres Gustave De Smet, Maurice 
Sys, Léon De Smet, 20 maart tot 3 april 1904, Vliegende Bladen, VLBL.HFI. C. 053. 07, 
Gent : Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XXIV : Frédéric De Smet, “Est-ce exact?” (eerste pagina),  Fonds F. De Smet, HS III 
16.387, Universiteitsarchief Ugent.   

Bijlage XXV: Liste des Exposants, tentoonstelling etsen en gravures van de Société des 
Aquafortistes Belges, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.09, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 

Bijlage XXVI: Alfabetische ledenlijst van de kunstenaarsleden, 1890 en ongedateerde lijst 
(vermoedelijk 1891-1893), Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek.  

 

 

  

  



159 
 

I. STADSPLAN GENT 
 

 

Bijlage I: Plan stad Gent, met: A. Lokaal aan de Recolletenlei 3 

    B. Lokaal aan het Sint-Jansvest 12 

    C. Lokaal van het Kunstgenootschap in de Korianderstraat 

    D. Zaal Taets in de Zonnestraat   

    E. Lokaal Société Littéraire in de Kalanderberg 8 

(Bron: https://www.google.be/maps/) 

  



160 
 

II.  GEBOUW SINT-JANSVEST 12 ( 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II : Foto’s gebouw Sint-Jansvest 12, 2014, foto’s van de auteur voor- en achterzijde (boven) en 
foto interieur (onder) door  Frederiek Vande Velde in: Johan Dillen, “ ‘Omgekeerde resto’ van UGent 
serveert nauwelijks vlees,” laatst geraadpleegd op 6 augustus 2014, 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130923_00755733.  

 

  



161 
 

III.  GEBOUW SINT-JANSVEST 12 (TUSSEN 1922-1933) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage III : Foto’s gebouw Sint-jansvest 12, tussen 1922-1933, Ruben Mantels, “Studentenhuizen,” 
laatst geraadpleegd op 18 mei 2013, http://www.ugentmemorie.be/artikel/studentenhuizen. (Collectie 
universiteitsarchief Gent, foto  Cae). 

  



162 
 

IV.  LENING 1879 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage IV: Obligations (lening) en Conditions de l’Emprunt de 15,000 francs, 1879, Vliegende 
Bladen, VLBL HFI. 055.07, Gent: Universiteitsbibliotheek.   



163 
 

V. OVERZICHT BESTUURSLEDEN 1879-1920 

 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 



167 
 

 



168 
 

 

 

 

 

Bijlage V: Overzicht bestuursleden 1879-1920, Aan de hand van Wegwyzer der stad Gent. Gent: 
Vanderhaeghen, 1879-1920.  



169 
 

VI.  LIJST VAN CONFÉRENCIERS 1879-1905 
 

 

 



170 
 

 

 

  



171 
 

 

 

 

  



172 
 

 

 

  



173 
 

 

 

Bijlage VI: Lijst van conférenciers, 1879-1905, in : Auguste Van Loo, Histoire du Cercle artistique et 
littéraire de Gand : rapport sur les travaux du Cercle depuis le 4 mai 1879, date de sa fondation, 
jusqu’à ce jour (Annexe III). Gent: Cercle artistique et littéraire de Gand, 1905. 



174 
 

VII.  HANDTEKENINGEN BANKET 17 DECEMBER 1892 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage VII: Banket van 17 december 1892 C.A.L., 1892, S.A.G., ASK, 291, Gent: Stadsarchief 
Zwarte Doos. 
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VIII.  TABEL MET JAARLIJKS LIDGELD (1896) 
 

 

Bijlage VIII: Tabel met jaarlijks lidgeld( na verhoging 1896), 1 juli 1896, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 051.02, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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IX.  LEDENLIJSTEN C.A.L.  

  

Bijlage IX . a : Ledenlijsten C.A.L. (familie-abonnementen), 1890 -1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX . b : Ledenlijsten C.A.L. (persoonlijke en familie-abonnementen), 1890-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 
054. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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Bijlage IX . c : Ledenlijsten C.A.L. (persoonlijke abonnementen), 1890-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, 
Gent: Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX .d : Ledenlijsten C.A.L. (persoonlijke abonnemente , ereleden en Invités), 1890-1893, Vliegende Bladen, VLBL. 
HFI. C. 054. 03, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX . e : Ledenlijsten C.A.L. (kunstenaars), 1890, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX . f : Ledenlijsten C.A.L. (kunstenaars), 1890-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX . g : Ledenlijsten C.A.L. (kunstenaars), 1890-1893, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage IX .h : Ledenlijsten C.A.L. (kunstenaars), na 1890, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 054. 03, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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X. SÉANCE DE LA COMMISSION DE BALLOTAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage X: Séance de la Commission de Ballotage, 4 januari 1899, Vliegende Bladen, 
Universiteitsarchief Gent, VLBL. HFI. C. 051. 09.  

  



185 
 

XI.  LEDENLIJST ‘MEMBRES EFFECTIFS’  VAN HET KUNSTGENOOTSCHAP 

 

Bijlage XI: Ledenlijst ‘membres effectifs’ van het Kunstgenootschap, 24 juni 1864, Vliegende Bladen, 
VLBL. HFII. K. 006.01  
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XII . LISTE DES DONATEURS EN INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR TOMBOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XII: Liste des donateurs en inschrijvingsstrook voor een tombola, 1909-1910, Vliegende 
Bladen, HFI. C. 056.04, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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XIII.  TENTOONSTELLINGSOVERZICHT CERCLE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE DE 

GAND : 1880-1913 
 

1880 

7 februari  Exposition de Lambeaux (Paris) + un portret de Vanaise. 

13-27 juni  Inauguration de la salle St. Jean Rempart 16. Exposition 
de l’oeuvre de: Lieven De Winne + conférence de Jules 
Breton. 

7 september  Exposition du tableau de Hans Makart : l’Entree de 
Charles-Quint à Anvers. 

25 december-5 januari 1881 Exposition de Noël : les oeuvres des membres artistes : 
Delecroix, D’Hossche, Mattelé, Vanaise, Sterck, Dael, De 
Keghel, Wytsman, Geens, Scribe, Capeinick, 
Maeterlinck, Delvin, Peeters, Vandersyp, Van Butsele, 
Renodeyn, Tytgadt, Van den Eeden, Godenne, Heins, 
Marchand, De Bruycker, Den Duyts, D’Hoy, 
Vanderstraeten, Van Loo, Allaert, Lans, Grenier, 
Kasteleyn, Van Biesbroeck, Lambeaux, Miry, De Bleye, 
etc. 

 

1881 

20 maart - 3april Exposition de l’œuvre de feu Charles Pauli. 

2, 3, 4 juli  Exposition membres de la section des arts plastiques des 
tableaux, objets d’art destinés à figurer à l’exposition de 
Bruxelles. 

27 december – 3 januari 1882 Exposition de Noël : tableaux, sculptures, dessins. 

 

1882 

19-27 februari  Exposition des œuvres d’art: De Kesel, Heins, Delvin, 
Van Rysselberghe, Wytsman, Van Biesbroeck, De Vigne, 
Van Butsele, Peeters, Allard, Tytgadt, Louis Maeterlinck, 
etc. 

26 maart – 2 april Exhibition consistant en superbes reproductions 
photographiques des chefs-d’œuvre du musée du Prado 
Madrid. 
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9 april  Exhibition d’une collection complète de photogravures, 
reproduisant les eaux fortes de Rembrandt et d’Albrecht 
Dürer.  

9-15 mei  Exposition des tableaux, aquarelles et sculptures: Allard, 
Bruyneel, Ceriez, Calmels, Cox, Dumont, De Keghel, 
César De Cock, Maeterlinck, Van der Straeten, Van 
Rysselberghe, Van Poelvoorde, Van Butsele, Tytgadt, 
Wytsman, Allaert, Boulvin, Heins, Cox, Marchand, 
Kasteleyn, Van der Straeten, Van Biesbroeck, etc. 

4-10 juli Exposition de tableaux, sculptures, dessins.  
(kunstenaars onbekend) 

22 oktober - 2 november  Exposition de tableaux, sculptures, dessins: Allard, De 
Vigne, De Keghel, Xavier De Cock, Dael, Delvin, Den 
Duyts, Godenne, Heins, Leroy, Marchaud, Van 
Poelvoorde, Van den Bossche, Wytsman, Tytgadt, Van 
der Straeten, etc. 

24 december – 8 januari 1883 Exposition de Noël : Tydgadt, César De Cock, Xavier De 
Cock, Marguerite Dumont, Devigne, Allard, Rolin-
Jaequemyns, Van Butsele, Peeters, Valentine Dumont, 
Madame César de Cock, Heins, Boulvin, Lefebvre, 
Georges Vanderstraeten, Morel, Van den Bossche. 

 

1883 

22- 28 maart  Exposition des études rapportées du Maroc et de 
l’Espagne : Théo Van Rysselberghe. 

8 - 22 april  Exposition de tableaux, sculptures et dessins, œuvres 
offertes par les membres-artistes : Tytgadt, César en 
Xavier De Cock, Delvin, Maeterlinck, Van Rysselberghe, 
Madame C. De Cock, Devigne, Dumont, Allard, Van 
Butsele. 

22, 23, 24 april  Exposition de quelques œuvres de Jean Van Beers.  

29 april – 3 mei  Exposition de photographies reproduisant les chefs 
d’œuvre du musée l’Ermitage de St. Pétersbourg + un 
tableau de César De Cock. 

10-18 juni  Exposition d’œuvres des membres artistes : De Vigne, 
Allard, Delvin, Van den Eede, Maeterlinck, Dael, Heins, 
M. Dumont, Van Butsele, Den Duyts, V. Dumont, 
Vanderstraeten. 
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5 – 15 juli  Exposition de tableaux, études, etc., rapportés d’Italie : 
G. Vanaise, R. Wytsman. 

23 december  Exposition de Noël 
(kunstenaars onbekend) 

 

1884 

(datum onbekend) Exposition d’une collection de photographies d’après les 
tableaux de maîtres anciens de l’Académie de Berlin et de 
la Galerie de Cassel.  

8 april  Exposition de :  De Keghel, Delvin, Den Duyts, De 
Vigne, Allard, Claus,  Dumont, Elewel, Mattele,  Léonie 
Rolin, Willy Schlobach, Scribe, Tremerie C., Vanaise, 
Vindevogel J., Wytsman R. 

December Exposition de Noël: Allard, Claes V., De Keghel D., 
Delvin, Den Duyts, Dumont, A. Heins, Maeterlinck L., 
Willy Schlobach, A. Toefaert, C. Tremerie, Tydgadt, 
Vanaise, Van Melle H., J. Vindevogel, Willaert F., 
Wytsman R. 

 

1885 

24 maart  Exposition des œuvres de : T. Van Rysselberghe. 

15 juli Exposition des œuvres de : V. Claes, A. Cogen, A. Dael, 
De Bleye, C. De Cock, De Vigne, Dumont, A. Heins, 
Jonnaert, A. Toefaert, C. Tremerie, L. Tytgadt, G. 
Vanaise, Vanderstraeten, H. Van Melle, F. Willaert, R. 
Wytsman. 

1 november  Exposition des oeuvres de: Boulvin, Claes V., A. Cogen, 
A. Dael, Delvin, Den Duyts, De Vigne, Dumont, L. 
Maeterlinck, A. Toefaert, C. Tremerie, H. Van Melle, F. 
Willaert, R. Wytsman. 

December Exposition de Noël:  V. Claes, O. Coppens, A. Dael, D. 
De Keghel, Den Duyts, . De Vigne, Dumont, A. Heins, A. 
Toefaert, C. Tremerie, Tydgadt, Vanaise, H. Van Melle, 
F. Willaert, R. Wytsman. 
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1886 

16 februari  Exposition des œuvres de : Karel De Kesel 

30 maart  Exposition des œuvres de : Constant Montald 

25 april  Exposition des œuvres de : A. Baertsoen, O. Coppens, D. 
De Keghel, A. Heins, G. Hulin, Jonnaert, A. Toefaert, C. 
Tremerie, Vanaise, Waelborck, R. Wytsman. 

(datum onbekend) Exposition de photographies de la collection Neyt.  

December Exposition de Noël : A. Baertsoen, O. Coppens, Cox, De 
Keghel D. , De Vigne, De Witte, s. Dumont, Grenier, 
Jonnaert, L. Maeterlinck, Maeterlinck, Toefaert, 
Tremerie, Trullemans J., Vanaise, H. Van Melle, R. 
Wytsman. 

 

1887 

23 maart  Exposition des œuvres de : Ferdinand Willaert. 

17 -24 juli  Exposition des œuvres de (sans « Les Mysterieux »): A. 
Baertsoen, Claes V., A. Cogen, O. Coppens, A. Dael, C. 
De Cock, D. De Keghel, De Vigne, s Dumont, Gondry, 
Hellens,  Jonnaert, P. Lebrun, Mattele, Michel, J. 
Trullemans, Vanaise, Vanderstraeten, R. Wytsman. 

27 november Exposition d’Etudes Esquisses d’Aterlier et d’Après 
Nature de : César De Cock, Gustave Vanaise, A. Dael, J. 
Delvin, J. Boulvin, A. Baertsoen, J. Gondry, A. Heins. 

25 december Exposition de Noël: A. Baertsoen, Claes V., A. Cogen, O. 
Coppens, A. Dael, C. De Cock, D. De Keghel, Dumont, 
Jonnaert, P. Lebrun, Maeterlinck, Mattele, Rozman, C. 
Tremerie, Tydgadt, Vanaise, R. Wytsman, Wytsman. 

 

1888 

20 mei- 3 juni  Exposition des œuvres de : Claes V., A. Cogen, A. Dael, 
D. De Keghel, Dumont, A. Heins, Hellens, Sterck V., 
Tremerie, Tydgadt, Van Butsele. 

16 september  Exposition des œuvres de : Doudelet Charles. 

18 november Exposition des œuvres de : Wauters Emile. 
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23 december  Exposition de Noël :  Claes V., Cogen, Coppens O., A. 
Dael, C. De Cock, De Keghel, Den Duyts, De Vigne, 
Dumont, A. Heins, Jonnaert, P. Lebrun, L. Maeterlinck, 
Maeterlinck, Michel, Rozmann, Tremerie, Tydgadt, 
Vanaise, Van Butsele, Vanderstraeten, Van Meerbeke, R. 
Wytsman, Wytsman.   

 

1889 

1-10 december  Tentoonstelling van foto’s 

December Exposition de Noël : Claes V., Cogen, Coppens O., De 
Keghel, Gondry, Heins, Jonnaert, Maeterlinck, Mattele, 
Michel, Toefaert, Tremerie, Tydgadt, Butsele, Vermeulen, 
F. Willaert, R. Wytsman. 

 

1890 

28 januari  Blanc et Noir : J. Ceuppens. 

23 november: 1890 Exposition des œuvres de : Julliete Wytsman et R. 
Wytsman. 

7 december Exposition des œuvres de : Armand Heins. 

December Exposition de Noël: Aelman, Amerlinck-Claes, A. 
Baertsoen, M. Beckaert, Ceuppens, E. Claus, A. Cogen, 
De Keghel, De Vigne, s. Dumont, Goemans, Heins, J. 
Horenbant, P. Lebrun, L. Maeterlinck, Rozmann, Scribe, 
Toefaert, Tremerie, Tydgadt, Vanaise, Van der Meersch, 
Vermeulen, Walton. 

 

1891 

3 maart  Exposition des œuvres de : Henri Langerock. 

29 november Exposition des œuvres de :  Baertsoen, Den Duyts, 
Armand Heins, Horenbant Jozef, Wytsman Juliette, 
Wytsman Rodolphe, Le Roy Hippolyte. 

21 december Exposition de Noël : oeuvres de  Aelman F., Baertsoen 
A., Hamerlinck Claes, Cogen A ., Ceuppens, Claus E. , 
De Bruycker, De Keghel, Melle. De Vigne, Goemans, 
A. Heins, Hendrickx, Karlens, Lebrun S. , Maeterlinck, 
Scribe, Tytgadt, Toefaert, Willaert, Horenbant, 
Metdepenningen, Vermeulen, etc. 
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1892 

10 januari  Exposition de Tableaux de : Emile Claus. 

14 februari  Exposition des œuvres de : Gustave Goemans et 
Gustave Michel. 

6 maart  Exposition des œuvres de : Maurice Bekaert. 

22 maart  Tentoonstelling Nederlandsche Etsclub: Jan Toorop, 
etc. 

24 mei  Exposition des œuvres de : Théodore Baron. 

5 juni  Exposition des œuvres de : J. Ceuppens. 

6 december  Exposition des œuvres de : F. Nys. 

25 december  Exposition de Noël : Baron (Namur), Billiet, Binjé 
(Bruxelles), Ceuppens, Claus (Astene), Colleye 
(Namur), De Bruycker (Gand), Den Duyts (Bruxelles), 
De Gottal, De Keghel, De Vigne , De Wette, Goemans, 
Heins, Horenbant, Kasteleyn, Jonnaert, Le Roy, 
Maerterlinck-Lefebvre, Marcette, Mattelé, 
Metdepenninghen, Michel, Toefaert, Bekaert, Strel 
(Knocke), Dumont Melle., Breydel (Namur), Hendrickx 
(Berlaere), Duyckers , Hoste (Ledeberg), Smets, Van 
den Bossche, Quyo, Reclaire, Roelant, Tremerie, 
Vanaise (Bruxelles), Marie-Louise Van Bambeke, Van 
Biesbroeck, Van Butsele (Nukerke), Van Eeckhout, 
Vermeilen, Van Canegem, Wytsman (Bruxelles), 
Wytsman  (Bruxelles), Wytinck, Wohlen (Rhisnes), 
Pirenne, De Weert , Parmentier (La Panne), De 
Saegher, Le Boucq , Vosmaer. 

(datum onbekend) Tableaux des peintres préraphaélistes anglais en 
photographie.  

 

1893 

16 januari Exposition des œuvres de : Binjé, Marcette. 

5 februari  Exposition de Tableaux et d’Aquarelles de : M. 
Hagemans, Henri Stacquet, Victor Uytterschaut. 

5 maart  Exposition des œuvres de : Edmond Verstraeten. 
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2 april  Exposition des oeuvres d’art par les Membres du 
Cercle : Les XX de Bruxelles : Félicien Rops, James 
Ensor, Fernand Khnopff, George Minne, Jan Toorop en 
Auguste Rodin, etc. 

29 oktober  Exposition des œuvres de : Emile Claus, Julien Dillens 
et Armand Heins. 

26 november  Exposition des œuvres de : Baertsoen, Delvin, 
Alexandre Marcette, Voortman. 

December Exposition de Noël : Baron, Boulvin, Ceuppens, A. 
Cogen, De Keghel, De Saegher, De Wette, J. 
Horenbant, Kasteleyn, P. Lebrun, H. Leroy, Locufier, 
L. Maeterlinck, G. Minne, Pirenne, Roelant, Strel, 
Toefaert, Tremerie, R. Wytsman. 

 

1894 

21 januari  Exposition des œuvres de : Gustave Den Duyts. 

4 februari  Exposition des œuvres de : Edmond Verstraeten. 

18 februari  Exposition des œuvres de : Maurice Bekaert 

13 maart Exposition des œuvres de : Metdepenninghen, Pirenne. 

18 november  Exposition des œuvres de : Baertsoen, Delvin, Alex. 
Marcette, Gustave Vanaise (Bruxelles),  C. Voortman. 

2 december  Exposition des œuvres de :  Amerlinck-Claes, Flore et 
Valérie Geleedts, M.A. Tibbaut.  

30 december  Exposition de Noël : Dael, De Keghel, De Saegher,  De 
Weerdt, J. Horenbant, M. A. Tibbaut, Toefaert, Van 
Loo, R. Wytsman. 

 

1895 

13 januari  Exposition des œuvres de : Edmond Verstraeten. 

27 januari  Exposition des œuvres de :  E. De Vigne, M. et V. 
Dumont. 

28 april Exposition des œuvres de : P. Allaert. 

3 november  exposition de tableaux, aquarelles, dessins, esquisses & 
Eaux-fortes de : Armand Heins. 
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24 november-1december  Exposition des œuvres de : Toefaert. 

25 december  Exposition de Noël : Melle. Coisne, Fritz Van Loo,  De 
Weert, E. Roelant, A. Marcette, E. Dopchie, Toefaert, 
Leroy, Louise Dael, E. Schepens, Melle. Van 
Biesbroeck, De Schrijnmackers, Baertsoen, Breydel, 
Van de Walle, Vermeulen, Verstraeten, Binje, Dumont, 
De Saegher, Geleedts, Leboucq, Metdepenninghen F., 
Maria Boterdaele, Carolina Gongora, De Vigne, De 
Keghel,  Amerlinck-Claes. 

 

1896 

15 januari  Exposition des œuvres de : André Sinet ( Paris). 

2 februari  Exposition des œuvres de : Flore & Valérie Geleedt, M-
A. Tibbaut. 

16 februari  Exposition des œuvres de : J. Horenbant, C. Tremerie, 
F. Willaert. 

3 maart  Exposition des tableaux, aquarelles et esquisses-projets 
de statues pour la façade de l’Hôtel de Ville de Gand 
de : Paul Kühstohs, Georges de Burlet, Edmond 
Modave, Julien Dillens. 

22 maart  Exposition des sculptures de : G. Kasteleyn. 

25 oktober  Exposition des œuvres de : L. Tytgadt, De Keghel, A. 
Cogen, L. Van Biesbroeck. 

29 november  Exposition des œuvres de : C. Tremerie, H. Van Melle, 
J. Vindevogel. 

 

1897 

17 januari  Exposition des œuvres de : Berthe Art et  Clara 
Voortman.  

14 februari  Exposition des œuvres de : Joseph Horenbant, Alb. 
Toefaert, Ferd. Willaert et L. Mast. 

7 en 8 maart  Expostition de ses dernières œuvres à son atelier (Place 
St. Michel 8) de : Théophile Lybaert. 

21 maart  Exposition de ses denières œuvres de : Armand Heins. 

11 april  Exposition des œuvres de : Kasteleyn. 
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14 april  Exposition d’Art Photographique de : Craig-Annam 
(Londres). 

22 april  Exposition des œuvres de : Xavier De Cock. 

23 mei  Exposition des œuvres de : Frithjof Smith-Hald 
(Bergen). 

21 november  Exposition de tableaux et aquarelles de : Edm. 
Verstraeten-Reynaert et  Dutry-Tibbaut. 

5 december  Exposition des œuvres de : Juliette Wytsman et 
Rodolphe Wytsman. 

19 december  Exposition des œuvres (tableaux et aquarelles) de : 
Carolus Tremerie. 

December Exposition dite de Noël : Baron, Kasteleyn, De Keghel, 
Leboucq, Van Renterghem P., Roelant E., Van De 
Walle G, Jonnaert C., De Vigne E., etc.  

 

1898 

9 januari  Exposition des œuvres de : Geleedts, Tibbaut et  Haut-
Geleedts. 

30 januari  Exposition d’Aquarelles (Paysages Ardennais et des 
vues de Flandre) de : Nicolet. 

27 maart  Exposition des œuvres de : Albert Toefaert. 

17 april  Première Expostion de Tableaux Anciens, organisé par 
les Amis du Musée au salle du Cercle Artistique et 
Littéraire. 

16 oktober  Exposition des œuvres de : A. Heins, R. De Saegher. 

6 november  Exposition des œuvres de :  Clara Voortman, Albert 
Baertsoen, Emile Claus, J. Delvin ,E. Dopchie, Ch. 
Doudelet, A. Heins, V. Uytterschaut. 

13 november  Exposition des œuvres de : A. Marcette. 

4 december  Exposition des œuvres (tableaux et pastels) de : Albert 
Toefaert. 
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1899 

15 januari  Exposition des œuvres de :  A. De Weert, Charles 
Doudelet, François Maréchal, Carolus Tremerie. 

29 januari  Exposition des œuvres de : Stas. de Richelle, Verplanke 
de Diepenhede et Pierre Verhaegen. 

19 maart – 10 april  Deuxième Exposition de Tableaux Anciens, organisée 
par la société des Amis du Musée de Gand. 

3 – 17 december Exposition des œuvres de : Vindevogel-Geleedts. 

 

1900 

25 februari Exposition des œuvres de : Theo Nicolet. 

15 april  Exposition des tableaux de : Theo Bogaert. 

18-27 november (verlengd tot 2 
december) 

Exposition des œuvres de : Baertsoen, Boulvin, Delvin, 
De Saegher, Doudelet, A. Heins, Théo Lybaert, 
Marcette, Metdepenningen.  

16 december Exposition des œuvres de : Jules Ceuppens. 

December Exposition des œuvres de : Oswald Kramp. 

 

1901 

6 januari Exposition des oeuvres d’artistes Liégeois : Ed Delsa, 
Richard Heintz, Paul Herman, Armand Jamar, Georges 
Le Brun, Carolus Leclercq, Mottard van Darcke, 
Pirenne (Verviers), Albert Sirtaine (Angleur), X. 
Würth. 

20 januari Exposition des œuvres de : Albert Toefaert. 

16 februari  Exposition des œuvres de :  Wytsman. 

3 maart  Exposition des œuvres de : Horenbaut, Leroy, 
Metdepenninghen, Tremerie, Tytgadt, Van Melle, 
Willaert. 

7 april  Exposition des œuvres de : Louise Matheson-Dael, Léo 
Jo et Margueritte Van Biesbroeck. 

11 augustus  Exposition des œuvres de : Jan-Emiel van Cauwelaert. 

24 november  Exposition des œuvres de : . Marie Anne Tibbaut. 

15 december  Exposition des œuvres de : Albert Toefaert. 
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1902 

5 januari Exposition de Blanc et Noir. Oeuvres de: De Weert, 
Voortman, Claus, De Saegher, Heins, 
Metdepenninghen, Voortman, Wytsman. 

19 januari Exposition des œuvres de : Dutry, Böss et Verstraeten. 

9 en 10 maart Exposition des œuvres de : T. Lybaert (à son atelier). 

9 – 23 maart  Exposition des œuvres de : Nicolet et Quyo. 

23 maart  Exposition au Vestibule de l’Université du 
compartiment destiné à l’exposition des arts décoratifs 
modernes de Turin. Van de Voorde, Voortman, Delvin, 
Heins, Metdepenningen, Minne, Doudelet, Baertsoen. 
Industriels Exposants: Géo. Verbeke, Keuller, Véluard 
& Palier, Laigneil, Van Kerckhove. 

27 maart  Exposition des œuvres de : Doudelet, Tremerie & Van 
Melle. 

22 juni  Exposition des œuvres de : L.A. Lefèvre. 

9 november  Exposition des œuvres de : Marie-Antoinette Marcotte. 

7 december  Exposition des œuvres de : Prosper Böss et Albert 
Dutry. 

21 december  Exposition des œuvres de : Henri Van Melle et Albert 
Toefaert. 

 
1903 

11 januari  Exposition de pastels, de desins, etc. de : Anna de 
Weert et Clara Voortman , George Buysse, Emile 
Claus, Rodolphe De Saegher, Armand Heins, Rodolphe 
Wytsman. 

22 maart Exposition des œuvres de : Nicolet et Fernand Aelman. 

19 november  Exposition des œuvres de : Gustave Max Stevens, 
Alfred Bastien et Wagemans. Impressions d’Espagne et 
de Tunisie. 

6 december Exposition des œuvres de : Georges Buysse. 
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1904 

31 januari  Exposition des œuvres de :  Haut-Geleedts, Valentine 
Dumont, Mabel Elwes et Marie-Anne Tibbaut. 

21 februari  Expostion de Dessins, Fusains, eaux-fortes de : 
Baertsoen, Heins, Armand Rassenfosse. 

6 maart  Exposition des œuvres de : Jean Van Beers. 

20 maart  Exposition des œuvres de : Maurice Sys, Gustave et 
Leon De Smet. 

10 april  Exposition des œuvres de : Dutry et Böss. 

1 mei  Exposition des œuvres de : Nicolet et Quyo. 

16 oktober  Exposition des œuvres de : César De Cock. 

13 november  Exposition des œuvres de : R. Aerens, De Porre, Léon 
De Smet, Gustave De Smet, H. Dessenis, G. Montobio, 
Maurice Sys, Fr. Vanden Berghe, peintres. L. Dubar, 
sculpteur. 

3 december  Exposition des œuvres de : De Saegher, J. Horenbant, 
C. Tremerie. 

10 - 24 december Exposition des œuvres de : C. Voortman, A. De Weert, 
Margueritte Robyns, De Saegher et Maurice Pirenne. 

 

1905 

5 – 16 februari  Exposition des œuvres de : Prosper Böss et Albert 
Dutry. 

19 februari  Exposition des œuvres de : Cogen et Van Melle. 

26 maart  Exposition des œuvres de :  Aelman, De Vos, Halle, 
Nicolet et Quyo. 

23 april – 4 mei Exposition des œuvres des « Artistes Indépendants » de 
Bruxelles : Pierre Abatucci, R. Bosiers, Eugène 
Canneel, Delsaux, René De Man, Léon De Smet, 
Hubert Glansdorff, Marcel Jefferys, William Jelley, 
Fernand Lantoine, H. Leroux, Eugène Mahaux, Oscar 
Petyt, Thérèse Van Hall, W. Van den Bruel, H. Willem. 
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12 november Exposition des œuvres de : Aerens, Coddron, Marten 
Melsen, Meuwis, Paerels, Thevenet, Henri Thomas, 
Emile Thysebaert, Vanden Berghe, peintres et de M. 
Schirren, Statuaire. 

3 december  Exposition des œuvres de : Voortman et de Heins, de 
Saegher et van Loo. 

17 december  Exposition des œuvres de :  Louise Matheson-Dael et  
Toefaert. 

 

1906 

7 januari Exposition des œuvres de : J. Vindevogel, Mme. 
Vindevogel (Flore Geleedts).  

28 januari  Exposition des œuvres de : Mabel Elwes, Lucie 
Jacquart et M. Georges Guequier. 

18 februari  Exposition des œuvres de :  Böss et Dutry. 

11 maart  Exposition des œuvres de :  De Vos, Nicolet et Quyo. 

1 april  Exposition des œuvres de : Gust., Léon de Smet, 
Modeste Huys, Emmanuel Viérin, peintres et Dubar, 
sculpteur. 

29 april  Exposition des œuvres de : César de Cock. 

27 mei  exposition d’œuvres photographiques anachromatiques 
(association belge de photographie) de : Puyo de Paris.  

25 november  Exposition des œuvres de :  Jonnaert et  Alb. Toefaert. 

9 december  Exposition des œuvres de : A. Heins, J. Horenbant et C. 
Tremerie. 

 

1907 

1 januari Exposition des œuvres de :  Lefebvre. 

13 januari  Exposition d’eaux-fortes de la Société Les Peintres-
Graveurs : A. Zorn, Frantz Charlet, Eugène Laermans, 
Franz Henz, Charles Mertens, François Maréchal, 
Armand Rassenfosse, Adrien de Witte, Albert 
Baertsoen, James Ensor. 

27 januari  Exposition des œuvres de : Jenny Montigny, Rodolphe 
De Saegher et Robert Monks. 
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10 februari  Exposition des œuvres de : Prosper Böss, Albert Dutry 
et Ed. Roelant. 

24 februari Exposition des œuvres de : Drumeaux, Joseph Bertrand, 
Alphonse Dessenis, peintre et Auguste Boute, 
sculpteur. 

10 maart  Exposition des œuvres de : Valerius de Saedeleer, 
Maurice Sys et Gustave van de Woestyne. 

24 maart Exposition des œuvres de : D. Quyo et A. de Vos. 

7 april  Exposition des œuvres de : Gustave et Léon de Smet, 
peintres et Louis Dubar, statuaire. 

21 april  Exposition des œuvres de : Jeanne De Dryver, 
aquarelliste et M. Edouard Verschaffelt. 

24 november  Exposition des œuvres de :  Clara Voortman, Anna De 
Weert,  Léo Jo, Hélène Buyst. 

8 december  Exposition des œuvres de : Clémence Jonnaert, Adelina 
Acart et Albert Toefaert. 

22 december  Exposition d’œuvres de Melle : Lucie Jacquart, Armand 
Heins, Maurice Sys. 

 

1908 

5 januari Exposition des œuvres de :  La Baronne Hermann della 
Faille d’Huysse, Le Chevalier de Wouters de Bouchout 
et Pierre Verhaegen. 

19 januari  Exposition des œuvres de : Aelman, Lefèbvre et 
Restell. 

8 februari  Exposition des œuvres de : Joseph Horenbant, Carolus 
Tremerie, Ferdinand Willaert, Hippolyte Le Roy. 

23 februari  Exposition des œuvres de : Prosper Böss, Albert Dutry, 
Edouard Roalant, Georges Verbanck.  

8 maart  Exposition des œuvres de : C. PR. Hoste & Flor. Van 
Durme. 

22 maart  Exposition des œuvres de : Louise Coupé, Modeste 
Huys et Emmanuel Viérin, artistes-peintres. 
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12 april  Exposition des œuvres de : E. Verschaffelt, G. Guiot 
etc.  

3 mei  Exposition des œuvres de : Raphaël Robert, Arthur 
Trealliw, artistes-peintres, et Auguste Boute, sculpteur. 

November Exposition des œuvres de :  De Dryver, Henri Van 
melle, Cogen. 

25 december  Exposition des œuvres de : Jenny Montigny, De 
Saegher, A. Heins. 

 

1909 

10 januari  Exposition du Cercle d’art Vie et Lumière : Anna Boch, 
Georges Buysse, Emile Claus, Oscar Coddron, Al. De 
Laet, De Saegher, A. Hazledine, AJ. Heymans, 
Modeste Huys, G. Len, RH. Monks, Jenny Montigny, 
G. Montobio, G. Morren, W. Paerels, R. Roidot, F. 
Vanden Berghe, A. Wallaert, J. Van den Eeckhoudt, 
Verstraeten E. , Anna De Weert. 

7 februari  Exposition des œuvres de Melles. Sophie de Stjernstedt, 
Mabel Elwes, Georges Guequier, artistes-peintres. Mr. 
Frédéric De Smet, statuaire. 

28 februari  Exposition des œuvres de : J. Horenbant, C. Tremerie, 
F. Willaert, artistes-peintres. M. Hippolyte Le Roy, 
statuaire. 

14 maart  Exposition des œuvres de : Albert De Vos, Albert 
Dutry, E. Roelant 

21 maart  Exposition des œuvres de : M. Huys, De Saedeleer, 
Karel Laeur 

4 april  Exposition des œuvres de : Gustave et Léon De Smet 

11 april  Exposition des œuvres de : Aelman, Lefèbvre, Restell, 
Vandewinckel 

16 mei  Exposition d’eaux-fortes, gravures, etc. Organisée par 
la Société des Aquafortistes Belges (Bruxelles) 

19 december  Exposition des œuvres de : Edward van Ryssyen, 
artiste-peintre à Anvers 
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1910 

16 januari  Exposition des œuvres offertes pour la Tombola 
Artistique organisée par le Cercle 

30 januari  Exposition des œuvres de : Leon De Smet et Edm. 
Verstraeten. 

13 februari  Exposition des œuvres de : Clémence Jonnaert,  
Coddron et Maurice Sys. 

27 februari  Exposition des œuvres de :  Fritz Van Loo, Gustave De 
Smet, Constant Permeke, artistes Peintres. 

13 maart  Exposition des œuvres de :  Albert de Vos et Albert 
Dutry, artistes-peintres. 

27 maart  Exposition d’art Japonais – Estampes des Maîtres de 
XVIIIe et XIXe siècle. Harounobou, Koriousai, 
Sharakou, Yeshi, Outamaro, Hokousai, etc.  

13 april  Exposition des œuvres de :  Léon Schulman, artiste-
peintre Russe, et J. Gordon et  Cora J. Gordon, artistes-
peintres Anglais. 

1 mei  Exposition des œuvres de feu : Albert Toefaert, de  
Proost, artistes-peintres et Vander Meulen, statuaire. 

27 november  Exposition des œuvres de : Anna De Weert, Montigny, 
Voortman, De Saegher, L. De Smet, Horenbant, 
Baertsoen, Modeste Huys, Servaes, De Saedeleer, G. 
De Smet, Tremerie, Montobio, G. Buysse, F. Van Loo, 
G. Van de Woestyne, C. De Bruycker, Permeke, Viérin, 
M. Sys, V. De  Budt 

11 december  Exposition des œuvres de :  Léon De Smet, José Deven, 
G. Van de Woestyne 

 

1911 

22 januari  Exposition des œuvres de : De Saegher, Sys. 

5 februari Exposition des œuvres de :  Dubry, A. Dubry, De Vos. 

26 februari  Exposition des œuvres de :  Aug. Boute, sculpteur. 
Edgard Bytebier, Dessenis, Raph. Robert, Arth. 
Trealliw.  

26 maart  Exposition des œuvres de : Joseph Horenbant. 
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9 april  Exposition des œuvres de : D. Quyo, Bauwens, Mon 
Cassel. 

1-15 mei  Exposition des œuvres de :  F. Aelman, T. Nicolet, D. 
Quyo.  

19 november  Exposition des œuvres de : Hippolyte Le Roy, Georges 
Guequier. 

3 december  Exposition des œuvres de :  Anna De Weert, M.. Louis 
Du Bar, statuaire. 

17 december  Exposition des œuvres de :  Clara Voortman, A. Heins. 

 

1912 

2 - 13 januari Exposition des œuvres de :  Léon De Smet, Van De 
Woestyne. 

14 januari Exposition des œuvres de : J. De Dryver, Cl. Jonnaert. 

28 januari Exposition des œuvres décoratives de : G. De 
Keukelaere, Ach. De Maertelaere. 

18 februari  Exposition des œuvres de :  Prosp. Böss, Alb. Servaes, 
Gust. Taylor. 

5 maart  Exposition des œuvres de :  Jacquart,  Aerens, Coddron, 
De Budt. 

17 – 28 maart  Exposition des œuvres de : Verlot, Matthys, 
Verougstraete.  

31 maart – 11 april  Exposition des œuvres de : Dutry-Tibbaut,  Albert 
Devos, Albert  Dutry.   

14 – 25 april  Exposition des œuvres de :  P. Hoste, Van Durme. 

28 april – 9 mei Exposition des œuvres (marines et paysages) du peintre 
bruxellois : M. De Looz-Block. 

 

1913 

22 februari – 6 maart (Vestibule de 
l’université) 

Exposition des œuvres de : Rodolphe De Saegher, 
Joseph Horenbant, Carolus Tremerie, Georges Minne . 



204 
 

12 (+ /-) - 20 maart ( Vestibule de 
l’université) 

exposition des œuvres d’art de plusieurs dames et 
demoiselles artistes-peintres et d’un sculpteur :  
Beatrice Colpaert, Cauterman, Geleedts et Tibbaut, M. 
Sarteel.   

4 april (‘le salonnet du Cercle 
artistique et littéraire) 

Exposition des œuvres de :  George Minne, Fritz Van 
Loo, Servaes 
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XIV.  GEDICHT VAN POL ANRI IN DE CATALOOG VAN 1887 

 

“1. Wij zijn jong: een bruisend bloed/ Doet krachtig onze harten jagen:/ Wij zijn nog jong van hoop en moed,/ 
En zien een roze toekomst dagen./ Ons hoeft geen wierrook of geen gunst/ Om onzen dorst naar eer te stillen:/ 
Ons eenig doelwit is: de Kunst,/ En onze leus: Wij Willen !/ 2. Ziet om in onze aloude stad./ De stad der kloeke 
heldenvaadren:/ Hoe menig onwaardeerbre schat,/ Dien wij met diepen eerbied naadren !.../ En dit zette ons het 
hart in gloed,/ Deel elken zielevezel trillen,/ En dááraan putten wij den moed,/ En ook de leus: Wij Willen! / 3. 
Wij zijn nog jong : dus wacht de plicht/ Tot Werk – dien adeldom des levens- / Door ware Studie toegelicht/- Een 
vuurbaak en een prikkel tevens.-/ Waar daden spreken naast het woord,/ Zal trotsche waan het brein niet vullen./ 
Excelsior ! steeds voort en voort:/ Wij willen.- ja, wij zullen !”  

Bijlage XIV : Gedicht van Pol Anri in de cataloog van 1887, Kataloog, 2de tentoonstelling van den 
kunstkring ‘Wij Willen’, Gent, Vanderpoorten, 1888, s.p. 
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XV.  BRIEF ALBERT TOEFAERT NAAR LEDEN SECTION DES ARTS 
 

 

 

 

 

Bijlage XV : Brief Albert Toefaert naar leden Section des Arts van de Cercle Artisitique et Littéraire, 
29 februari 1892, Gent. Universiteitsarchief, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 050.09.  
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XVI.  BRIEFWISSELING TUSSEN ALBERT BAERTSOEN EN JEAN DELVIN  
 

Mon cher Delvin,  

 Je vous ai écrit hier… je vous écris encore aujourd’hui car votre bonne lettre recue à l’instant 
me dit tant de choses intéressantes que j’éprouve le besoin de vous repondre sans attendre… 
Oui, je sens cette influence montante des Wij willen, c-a-d. des médiocres, des arrivistes, de tout ce 
groupe remuant et prétentieux et chez lequel aucune des promesses du n’a été tenue. Car ces gens-là 
sont vraiment dépourvus de talent ! Il y a maintenant, me semble-t-il, une pussée de peintres 
« ordinaires » qui se font jour, à Bruxelles comme à Gand ! La presse bat la caisse, le public globe, et 
tout cela m’agace fort, comme vous…  
J’ai reçu le bulletin de souscription pour la manifestation De Cock. Que fallait-il faire ? J’ai souscrit 5 
frs au buste sans adhérer au banquet… Il m’a paru difficile de s’abstenir !  
Evidemment il faudra résister à cet envahissement « Wij Willen ». Mais comment faire ? Se grouper, 
réunir ceux qui pensent, qui sentent avec nous. Oui… Mais combien sont-ils ceux-là. Jadis nous avons 
essayé d’étendre un peu le cercle de nos sympathies d’art. Metdepenningen que vous aviez fortement 
pussé vous a témoigné la plus sotte ingratitude. Doudelet auquel j’avais témoigné de vives et sincères 
sympathies nous à « laché » comme vous savez… Heins ne compte plus guère… Il reste Dopchie. 
C’est peu pour former un groupe ! Sans compter que c’est encore notre excellent Fernand qui, un peu 
inconsciemment et par faiblesse vient de servir de marche pied aux Willaert et consorts… 
Pourtant il faut lutter et c’est pourquoi nous aurons à recauser de tout cela à mon retour. J’espère que 
Fernand ouvre un peu les yeux à cette heure et se rend un compte plus exact de la valeur des artistes 
nouveaux qu’il a cru devoir associer à son ouvrage. C’est une grace que je lui souhaite car je voudrais 
toujours pouvoir compter sur lui pour les bonnes besognes d’art !  
Je n’ai pas vu le tableau de Dopchie achevé ; lorsque j’ai quitté le morceau de la servante n’était 
qu’ébauché. Je suis fort curieux de revoir le tableau à l’exposition, vous comprenez.  

 Cordiales poignées de main de  
 Votre dévoué 
 A. Baertsoen  

 

Bijlage XVI : Briefwisseling tussen Albert Baertsoen en Jean Delvin, n.d., HS III 16 Baertsoen, Gent: 
Universiteitsbibliotheek. 
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XVII.  ARTIKEL L’I MPARTIAL , 1896 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XVII : L’Impartial, 15 november 1896. 
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XVIII.  EXPOSITION DE NOËL 1892 
 

 

Bijlage XVIII a: Catalogue. Exposition de Noël, 24 december 1892- 8 januari 1893 (s.l.: s.n., 1892). 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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Bijlage XVIII a: Catalogue. Exposition de Noël, 24 december 1892- 8 januari 1893 (s.l.: s.n., 1892). 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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Bijlage XVIII c: Catalogue. Exposition de Noël, 24 december 1892- 8 januari 1893 (s.l.: s.n., 1892). 
Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 052.10, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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XIX.  BULLETIN EXPOSITION DE NOËL 1897 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bijlage XIX : Bulletin getekend door Theodoor Baron ter inschrijving van Kersttentoonstelling 1897, 
Vliegende Bladen, HFI. C. 052.13.  
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XX.  BRIEF JEAN DELVIN EN ARMAND HEINS NAAR DE LEDEN VAN DE SECTION DES 

ARTS PLASTIQUES (FEBRUARI 1896) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XX a: Brief Jean Delvin en Armand Heins naar de leden van de Section des Arts Plastiques, 
11 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek. 
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Bijlage XX b : Brief Jean Delvin en Armand Heins naar de leden van de Section des Arts Plastiques, 
11 februari 1896, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 051.02. Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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XXI . CATALOOG GEORGES BUYSSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Bijlage XXI: Deel van de cataloog van tentoonstelling Georges Buysse in C.A.L., 6 tot 20 december 
1903, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.06, Gent: Universiteitsbibliotheek. 
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XXII.  CATALOOG TENTOONSTELLING VAN LUIKSE KUNSTENAARS 1901 
 

 

Bijlage XXII: Cataloog tentoonstelling van Luikse kunstenaars, 6 tot 16 januati 1901, Vliegende 
Bladen, VLBL. HFI. C. 053. 04, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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XXIII.  CATALOGUE DE L’EXPOSITION DES OEUVRES DES PEINTRES GUSTAVE DE 

SMET, MAURICE SYS, LÉON DE SMET (1904) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XXIII: Catalogue de l’exposition des oeuvres des peintres Gustave De Smet, Maurice Sys, 
Léon De Smet, 20 maart tot 3 april 1904, Vliegende Bladen, VLBL.HFI. C. 053. 07, Gent : 
Universiteitsbibliotheek. 
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XXIV.  FRÉDÉRIC DE SMET, “EST-CE EXACT?” 
 

 

Bijlage XXIV : Frédéric De Smet, “Est-ce exact?” (eerste pagina),  Fonds F. De Smet, HS III 16.387, 
Universiteitsarchief Ugent.   
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XXV.  LISTE DES EXPOSANTS, TENTOONSTELLING ETSEN EN GRAVURES VAN DE 

SOCIÉTÉ DES AQUAFORTISTES BELGES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage XXV: Liste des Exposants, tentoonstelling etsen en gravures van de Société des Aquafortistes 
Belges, Vliegende Bladen, VLBL. HFI. C. 053.09, Gent: Universiteitsbibliotheek.  
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XXVI.  ALFABETISCHE LEDENLIJST VAN DE KUNSTENAARSLEDEN, 1890-1893 
 
 

M/V Naam  Stad Adres Afkorting 
Aanwezigheid 

ongedateerde lijst?  

M Aelman Ferdinand Gent rue de la fleur de blé A = 

M Allaert Polydore Gent rue du Perroquet A = 

V Amerlinck - Claes Virginie Gent rue de Flandre A = 

M Baertsoen Albert Gent Coupure A = 

M Baron Théodore Namen (Académie des Beaux-Arts) A nieuw 

M Bekaert Maurice Gent rempart St. Jean A nieuw  

M Billiet Léon Gent gewat A = 

M Binjé frantz Brussel rue de la consolation A nieuw  

M Boulvin Jules Gent ruelle de la petite boucherie A = 

M Breydel Brussel rue des Esteaux A nieuw  

M Ceuppens J Gent rue st. Jean(au géant) A = 

M Claus Emile Astene  A = 

M Cogen Gent rue des remouleurs A = 

V Coisne Elvire Gent rue des dissillateurs A nieuw 

M Colleye Brussel rue des draperies A nieuw  

M Coppens Omer  Brussel rue Rogier AC x 

M Dael Auguste Gent Chaussée de Courtrai A x 

M De Bruycker Constant Gent rue Verspeyen A = 

M De Cock César Gent rue des Moineaux A = 

M De Keghel Desiré Gent rue de la monnaie  A = 

M De Kesel Ch's  Amougies - A = 

M De Keyser  Gent rue du gouvernement A = 

M De Pauw Rob't St. Amandsberg achterstraat A = 

M De Saedeleir  Gent rue des balars A nieuw 

M De Saegher Rodolphe gavre - A nieuw  

V De Schrijnmaekers Gent rue de Bruges 42 A nieuw  

V De Vigne Gent rue charles V A = 

M De Vriendt Brussel - AC x 

V De Weert-Cogen Gent rue Plateau A nieuw  

M De Wette Jules Gent marché aux moutons A nieuw  

M Delvin Jean Gent rue Royghem A = 
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M Den Duyts Gustave Brussel rue Podecharle 22 AC = 

M Desmet - Duhayon Gent chaussée de courtrai A = 

V D'Hondt-Hellens Gent rue Brederode 7 A = 

M D'Hossche Gent rue Belgrade A x 

M D'Hoy Charles Gent rue cte du jour A = 

M Dolken Namen - A nieuw  

M Dopchie Eugène Gent rue de la belle-vue  A  nieuw 

M Doudelet Chrles Gent rempart de la biloque 370 A nieuw 

V Dumont Margueritte Gent boulevard Leopold A = 

V Dumont Valentine Gent boulevard Leopold A = 

M Frantz Reclaire Gent rue des prebendières A nieuw  

V Geleedts Flore + Valérie Gent place du commerce 11 A nieuw 

M Goemans Gent boulevard de la citadelle A 

Aanapassing:  

Uccle: avenue  

brugmann 361 

M Gondry Jules Gent rue belle-vue A = 

M Heins Armand Gent rue de Brabant 9 A = 

M Heins N. Gent rue de Brabant 9 A = 

M Hendrickx Berlare  A = 

M Hoorenbant Joseph Ledeberg  A nieuw  

M Hoste Const. Ledeberg rue de l'eglise A = 

M Hulin Gent Place St. Bavon 3 A = 

M Kasteleyn Gent rempart de la biloque A = 

M Lambeaux Brussel Hollestraat  AC = 

M Lammens Gent Boulevard du béguinage A = 

V Leboucq Gent coupure A nieuw  

M Lebrun Emile Gent quai des Récollets A = 

M Leroy Hippolyte  Gent rue des tonneliers A nieuw  

M Locufier Arthur Eeklo - A nieuw 

V Maeterlinck Marie Gent boulevard Frère-Orban A = 

V Maeterlinck - Lefebvre Gent quai du compromis A = 

M Maeterlinck louis Gent quai du compromis A = 

M Marcette Alexandre Gent quai au blé 16 A nieuw  

M Marchand Gent rue cte. Des pierres A 

Aanpassing : 

rue des 12 

 chambres 
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M Mast Louis Gent rue de la vallée A 

Aanpassing:  

rue de belle 

vue 100 

M Mattelé Gent rue nve st.pierres A = 

M Metdepennighen Gent rue kluyskens A nieuw  

M Michel  Gent rue guinard A 

Aanpassing:  

quai des  

moines 

M Minne Georges Ekkergem vieux chemin de l'eglise A nieuw 

M Miry Gust. Gent rue des Champs A x 

M Morel Eugène Gent coupure A = 

M Nys Francois Antwerpen marché aux jouliers A nieuw 

V Peeters Gent rue de l'Hopital A = 

M Peeters Charles Gent rue de Bruges A = 

M Pirenne Maurice Gent rue St. du jour 29 A nieuw  

M Quyo Ledeberg - A nieuw  

M Roelandt Edouard Gent rue de l'abattoir A nieuw  

V Roszman Gent rue Guillaume tell. A = 

M Schepens Gent rue d'Egmont A nieuw  

M Schlobach Willy Brussel - AC x 

M Scribe Fernand Gent boulevard zoologique A = 

M Seeldrayers Brussel / Aalst rue de la charité AC = 

M Sterck Lokeren - AC = 

M Stremel Knokke  - A  nieuw  

M Stuckens St. Gilles rue de Bordeaux  AC = 

V Tibbaut Marie-Anne Gent place de ? A nieuw 

M Toeffaert Albert Gent boulevard de la citadelle A = 

M Tremerie Gent Boulevard St. Liévin A = 

V Trullemans-Wytsman Juliette Brussel rue du berceau (quartier léopold) AC = 

M Tytgat Louis Gent place du béguinage A = 

M Van Aise St. Gilles rue morris A.C.  = 

M Van Biesbroeck J.  Gent rue de la forge A x 

M Van Biesbroeck Louis Gent rue d'Egmont A = 

V Van Butsele Nukerke - A = 

M Van Canegem Gent petit dock A nieuw  

M Van den Eeden Brussel - AC = 
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M Van Eeckout Gent plaine st. Pierre A nieuw 

M Van Kuyck Antwerpen 
Prés. Du Cercle Artistique et Littéraire 

d’Anvers - - 

M Van Loo  Florimond Gent boulevard Lousberg A = 

M Van Loo Fritz Gent rue longue des violettes A nieuw 

V Van Meerbeke Gabrielle Gent vieux quai aux oignons A = 

M Van Rysselberghe Théo Brussel - AC x 

M Vande Waele Georges Gent rue van aken A nieuw 

M Vandenbroecke Gent petite rue belle-vue A x 

M Vanderstraeten Gent rue Guinard A x 

M Vermeulen Gent rue belle-vue A 
Aanpassing: rue  

de la caverne 

M Verstraeten Edmond  Waasmunster - A nieuw  

M Vindevogel Joseph Gent rue Mathieu-G. A nieuw  

V Voortman Clara - - - nieuw (klad) 

V Waelbroeck-Rolin Gent boulevard Leopold A = 

V Walton Alicea - - - nieuw (klad) 

M Willaert Gent gewat A = 

M Wytinck Gent rue de bonheur A nieuw  

M Wytsman Rodolphe Brussel rue du berceau (quartier léopold) AC = 


