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WOORD VOORAF
Aanvankelijk van bescheiden opzet is deze studie over de werking van
de provinciale instellingen in West-Vlaanderen geleidelijk uitgegroeid tot
een zeer omvangrijk geschrift, een waarachtig document dat in de toekomst vaak als basis- en referentiewerk zal worden geraadpleegd.
Daarom vooral gaan mijn dank en waardering uit naar de heer Luc
Schepens. Hij is erin geslaagd ons een werk te brengen waarvan de
wetenschappelijke waarde en de menselijke betekenis eenieders bewondering zullen afdwingen.
De vele verdiensten van zijn studie opsommen, ware vooralsnog een
onbegonnen taak. Toch wou ik graag enkele persoonlijke overwegingen
geven in verband met deze bijzondere verwezenlijking waaraan de Bestendige Deputatie onmiddellijk haar steun heeft verleend.
Wanneer - naar het woord van een bekend historicus - de negentiende eeuw in velerlei opzicht een 'onbekende' periode uitmaakt van
onze geschiedenis, dan zullen de hiernavolgende bladzijden ongetwijfeld
heel wat mensen de revelatie brengen van wat onze Westvlaamse bevolking de Provincie als instelling verschuldigd is. Het zal hen onder
meer duidelijk worden, hoe de stevige infrastructuur waarop onze huidige
welvaart steunt, in niet geringe mate de provinciale overheid te danken is
en haar doeltreffende politiek inzake openbare werken. Naar diezelfde
overheid gaat blijkbaar ook de verdienste West-Vlaanderen te hebben gemaakt tot België's meest bloeiende landbouwprovincie !
Objectief en onpartijdig gebracht, vindt men hier het bewijs hoe die
provinciale overheid 'werkelijk en blijvend' heeft oijgedragen tot het algemeen welzijn van de Westvlaamse bevolking en haar keurige ontplooiing.
Terecht komt de heer Schepens verder tot de bevinding dat de politieke
persoonlijkheden welke gedurende die periode de Provincie ten dienste
stonden als het ware het getuigenis brachten van hun onwankelbare
trouw aan het democratische provinciebeleid, naar de geest en de letter
van de instellingen.
Uiteraard was de democratie die zij toen dienden geenszins te vergelijken met wat wij in onze dagen als dusdanig erkennen . Belangrijk even-
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wel is het feit dat de. 'regels van het spel' blijkbaar te allen tijde en onder

alle omstandigheden rigoureus werden geëevbiedigd. Noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks kwam het ooit tot een overtreden van die regels, zelfs
nie.t bij de meest onstuimige politieke drijverijen of betwistingen. Treffend
is dat Grondwet en Wet aldoor een onverbreekbare begrenzing vormden
en als het ware een vanzelfsprekende beperking van iedere politieke
activiteit.
Wat aan wijsheid inzake dat alles in dit werk besloten ligt, is het beluisteren overwaard :
De democratie naar Westers model, die ons zo na aan het hart gaat,
is niet eenvormig, is niet onveranderlijk. Integendeel, het is een democratie die voortdurend evolueert, die zich steeds weer aanpast, die aldoor een andere lijn aanneemt. Zij kàn dat en het moet ook zo, omdat
precies de vormen waarop zij zich steunt of de toestand waarop zij van
toepassing is, niet altijddurend en onvergankelijk zijn.
De eerbied voor het democratische regime impliceert echter het eerbiedigen van de regels waarop dat democratische regime werkelijk stoelt.
Dàt moeten wij blijvend gedenken en daarom is het goed dat het ons hier
door de heer Schepeos zo duidelijk en nadrukkelijk in herinnering wordt
gebracht.
Het respect voor 's Lands instellingen en de loyauteit die daarmede
samengaat, maken wellicht de meest kenschetsende leidraad van de periode waarop dit werk betrekking heeft. Dat ontzag en die oprechtheid
vormen ook nu en in de toekomst het onderpand van onze grondwettelijke
vrijheden.
RIDDER PIERRE VAN OUTRYVE D'YiDEWALLE
Gouverneur van West-Vlaanderen

JO

INLEIDING
In tegenstelling tot de arrondissementen, waarvan in 1964 een grondige
historische en rechtskundige studie gepubliceerd werd door M. Sacré,
V oor elk arrondissement een commissaris der regering (Standen en Landen
deel 30), zijn de provinciale instellingen tot nog toe het voorwerp geweest van uitsluitend juridische studies, zoals de basiswerken van E.
Bernimolin, Les institutions provinciales et communales de la Belgique
(Brussel 1891, 2 vol.) en H. Van Mol, Les institutions provincialesin Les
Novelles 1933.
In 1969 publiceerde Martin Denys een rechtskundige studie over De
Begrippen Gemeentelijk, Provinciaal en Algemeen Belang ~Heule 1969).
In de laatste jaren werden een aantal onuitgegeven licentiaatsverhandelingen gewijd aan de provinciale instellingen. Ook zij zijn hoofdzakelijk
van juridische aard. Wij vermelden hierbij de degelijke studie van onze
collega de heer J. Van Acker, De evolutie van de provinciale bevoegdheden van 1830 tot heden, Gent 1966.
De enigen die bij ons weten historische benaderingen publiceerden van
de provinciale instellingen zijn de heer Van Bockrijk, provinciaal griffier
van Limburg, in een rede getiteld : Debatten rond de Provinciale Wet,
gepubliceerd te Brugge in 1957, in Vijf en dertig jarig bestaan der School
[voor bestuursrecht van West-Vlaanderen] pp. 26-44, en de heer C.-M.
Dubois, die zich toelegt op de studie van de provinciale financiën : Les
finances des provinces belges (1856-1956), in Acta Historica Bruxellensia.
Recherches sur l'Histoire des Finances publiques en Belgique, 3 (1974)
pp. 269-351 en La situation financière de la province de Hainaut au
milieu du X!Xo siècle, in Finances publiques d'Ancien régime. Finances
publiques contempomines en Belgique de 1740 à 1860. Coltoque international, Spa 19- 22-XI/-1972, Bruxelles 1975, pp. 451-461.
Het is de bedoeling van onze studie, met West-Vlaanderen als voorbeeld, zowel de provinciewet en haar evolutie, als de toepassing van deze
wet vanuit historisch standpunt te belichten. Met andere woorden, niet
alleen de vraag stellen naar het 'wat', maar ook naar het 'waarom'. Deze
laatste vraag ontbreekt totaal in de juridische studies, die alleen de eerste
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vraag beantwoorden. In tegenstelling tot deze studies, die zich alleen met
de 'wettelijke instelling' - een soort abstractie - inlaten, hebben wij
onze belangstelling hoofdzakelijk gericht naar de mensen die deze instelling bevolken. Naar ons gevoelen het meest belangrijke en alleszins het
meest boeiende aspect van elke instelling.
De lezer zal geen wereldschokkende revelaties aantreffen in deze studie,
omdat de provincieraad geen wereldschokkende instelling is, maar hopelijk -zoals wij zelf hebben kunnen vaststellen in de loop van ons meer
dan drie jaar lang onderzoek - een aantal detailpunten die alle samen
tenslotte een onderdeel vormen van de zeden en gewoonten van de leidende bevolkingsklasse in de 19e eeuw, en aldus enkele aspekten van
het openbaar leven in de 19e eeuw beter leren kennen.
De data die onze studie afbakenen kunnen wellicht verwondering wekken.
1836 is het jaar waarin de Belgische provinciewet tot stand kwam, en
derhalve het jaar waarin de provincieraad in zijn huidige wettelijke vorm
het levenslicht zag.
1921 betekent, zowel vanuit politiek als vanuit sociaal standpunt, de eerste en belangrijkste cesuur in de samenstelling van de provincieraad. Dit is
het gevolg van de grondige wijzigingen die de grondwetsherzieningen van
1921 meebrachten. Wijziging van de territoriale afbakeningen van de
kiesomschrijvingen, maar vooral invoering van de evenredige vertegenwoordiging en het algemeen enkelvoudig stemrecht voor de mannen, die
niet alleen nieuwe partijen toegang verleenden tot de provincieraad, maar
ook het overwicht van de eigenaars en grondbezitters verbrak. Ook aan
de bevoegdheden van de Raad (vooral in verband met de provinciale
fiscaliteit) werden door een aantal wetten grondige wijzigingen aangebracht.
Wij moeten er op wijzen dat ons onderzoek een belangrijke groep
mensen, die bij het bestuur van de provincie betrokken zijn, met name
het provincieperso.neel, buiten beschouwing laat. Wij zijn vast besloten,
indien wij het vervolg van deze geschiedenis schrijven, aan dit personeel
een afzonderlijk deel te wijden. Wij weten nu reeds dat dit onderwerp
heel zeker, en vanuit meer dan één standpunt, boeiende stof zal opleveren.
In de loop van ons werk hebben wij herhaaldelijk de leemte aangevoeld, niet over vergelijkingsmateriaal te beschikken. Wij vermoeden
dat de Westvlaamse provincieraad een vrij aparte plaats inneemt onder
de provincieraden (misschien is Limburg nog het meest verwant). Alleszins is zeker dat de provincieraden van Brabant en Luik en vermoedelijk
ook Henegouwen, veel meer het toneel geweest zijn van politieke strijd
dan in West-Vlaanderen het geval geweest is. Wij kunnen slechts de wens
12

uitspreken dat, tenminste voor Brabant, zo spoedig mogelijk een geschiedenis van de provincieraad zou aangevat worden. Uit ervaring kunnen
wij getuigen dat de auteur zich niet zal vervelen.
Deze studie zou niet tot stand gekomen zijn, hadden wij .niet de steun
gekregen van een groot aantal personen.
In de eerste plaats de heer Gouverneur, ridder Pierre van Outryve
d'Y dewalle, die niet alleen het initiatief genomen heeft tot deze studie daarin onmiddellijk bijgetreden door Mevrouw en de Heren Leden van de
Bestendige Deputatie - , maar die ook stap voor stap onze opzoekingen
op de voet heeft gevolgd, gewezen heeft op de punten die aan onze
aandacht dreigden te ontsnappen, wenken en raadgevingen gegeven heeft,
en tenslotte de hoofdstukken één voor één met een kritisch oog heeft
gelezen. Tijdens vele gesprekken hebben wij kunnen genieten, niet alleen
van zijn meer dan dertig jaar lange ervaring als gouverneur, maar ook
van zijn meer dan gewone kennis van de Belgische geschiedenis in de
19e en de 20e eeuw.
In de tweede plaats gaat onze dank .naar de heren gemeentesecretarissen en hun personeel, waarvan de overgrote meerderheid naar best
vermogen onze vraag om de biografische gegevens van de provincieraadsleden uit hun gemeente beantwoord hebben. Wij betreuren dat 8 gemeentesecretarissen gemeend hebben niet te moeten antwoorden op onze
herhaalde verzoeken, evenmin als op de ambtelijke brief die de heer
Gouverneur op 25 februari 1975 aan de betrokken colleges van burgemeester en schepenen richtte om aan te dringen op een spoedig gevolg.
Daarentegen willen wij zeer speciaal de heer stadssecretaris van Veurne,
J. Hindryckx, bedanken, die ons zeer uitvoerige gegevens bezorgde en
he.rhaaldelijk bijkomende inlichtingen. Dat deden ook, in opdracht van
hun stedelijke overheid, de heren 0 . Mus, stadsarchivaris-bibliothecaris
te Ieper en P. Van Colen, stadsbibliothecaris te Kortrijk. Te Brugge
mochten wij ons verheugen in de efficiënte medewerking van mevrouw
B. Windels-Arickx, wetenschappelijk medewerkster van het stadsarchief.
Ook de heren L. Van Acker, gemeentesecretaris van Ardooie, en J.M.
Duv~squel, wetenschappelijk ambtenaar bij het Gemeentekrediet te Brussel, bezorgden ons inlichtingen over een aantal provincieraadsleden.
Een groot aantal privé-personen waren zo vriendelijk onze vragen om
nadere inlichtingen over één van hun voorzaten te beantwoorden. Wij
kunnen ze niet allen vernoemen, maar wij zijn hen allen dankbaar. Een
uitzondering dient gemaakt voor de heer Paul van Imschoot uit Brussel,
die ons overvloedig documenteerde over zijn grootvader, gouverneur
Theodore-Pie.rre Heyvaert.
13

Onze zeer oprechte dank gaat eveneens naar de heer Kan. B. J anssens
de Bisthoven, archivaris van het Bisdom te Brugge, en de heer en me·
vrouw baron E. de Béthune, burgemeester van Marke, die wekenlang
hun rijk archief ter onzer beschikking stelden en ons gastvrij ontvingen.
Kanunnik B. J anssens de Bisthoven gaf ons ook inzage van het familiearchief betreffende zijn grootvader, de gouverneur.
Wij danken ook de heren dr. J. Marechal, conservator van het Rijksarchief te Brugge en dr. E. Warlop, conservator van het Rijksarchief te
Kortrijk, die ons faciliteiten verleenden bij de consultatie van het archief
dat aan hun zorgen is toevertrouwd. De heren conservators van de
Registratie en Domeinen te Brugge en te Kortrijk bezorgden ons eveneens nuttige inlichtingen betreffende hun archieven.
Een aantal personen hebben aanvaard een deel van deze studie kritisch te lezen, en hebben ons daarbij aanvullende gegevens of nuttige
randbemerkingen bezorgd. Benevens de heer Gouverneur zijn het de heer
advokaat Albert de Schietere de Lophem en de heer J. Van Acker,
afdelingschef bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen te Brugge;
dr. R. Van Eenoo, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, en mijn
vriend dr. E. Defoort, bibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek van
de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk, te Kortrijk. Hun
medewerking was ons zeer kostbaar.
Onmisbaar was ook de medewerking van de heer M. Berteloot, mijn adjunct-bibliothecaris, en mevrouw V. Matthijs, die instond voor het typen
van de aanzienlijke briefwisseling die deze studie meebracht, en het typen
en hertypen van het omvangrijk handschrift- voorwaar geen sinecure!
Mocht de lezer bij het lezen van dit werk hetzelfde genoegen beleven
als de schrijver bij het samenstellen ervan, dan zou deze zich dubbel
beloond achten.
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EERSTE HOOFDSTUK

ANTECEDENTEN
De huidige provincieraden van Oost- en West-Vlaanderen zijn de
moderne weergave, en in zekere zin de voortzetting van de Staten van
Vlaanderen, een instelling die als dusdanig voor het eerst in 1403 vermeld wordt, maar waarvan de oudste sporen teruggaan tot het 'begin
van de 12 eeuw1 •
Deze Staten van Vlaanderen vormden een adviserend lichaam ten behoeve van de vorst. Zij waren the.oretisch samengesteld uit afgevaardigden
van de drie standen : Adel, Geestelijkheid en Derde Stand, maar in feite
alleen uit de Leden van Vlaanderen : 4 afgevaardigden van de 7 2 , later 5 3
en vanaf 1312, 3 steden van Vlaanderen : Gent, Brugge en Ieper 4 , met
daarbij het Brugse Vrije. Samen vormen zij de Vier Leden van de Staten
van Vlaanderen. In 1596 verwerft de geestelijkheid volwaardig medezeggenschap.
Vanaf 1614 verkrijgt het platteland -naast de steden - een meer
betekenisvolle, maar nog steeds ondergeschikte rol. Het is pas door de
hervorming van 1754 dat de kleinere steden en het platteland volwaardig
stemrecht verwerven naast de steden met het Vrije en de geestelijkheid.
Spijts herhaalde pogingen o.m. in 1599-1600, 1632 en 1725 zal de adel
moeten wachten tot 1789 om als volwaardig partner te worden erkend,
en dat dank zij de Brabantse Omwenteling.
Oorspronkelijk ontstaan als een groep van raadgevers, gekozen door

Deze uiteenzetting berust hoofdzakelijk op de werken van Jan Dhondt, L es
origines des états de Flandre, in Standen ·en Landen I (1950), pp. 1-52, Walter Prevenier, L es états de Flandre depuis les origines jusqu'en 1790 in Standen en Landen
XXXIII(1965), pp. 15-59, en John Gilissen, Le régime représentatif avant 1790 en
Belgique, Bruxelles, 1952.
2
Arras, St.-Omer, Brugge, Douai, Gent, Rijsel, Ieper.
3 Vóór 1213 zijn Arras en St-Omer verloren gegaan voor Vlaanderen, cfr. J.
Dhondt, o.c., pp. 22, 25.
4
Door het verdrag van Nijmegen wordt de kasseirij Ieper in 1678 aan Frankrijk overgedragen en valt voor goed weg als Lid van de Staten van Vlaande ren . Wij
komen verder hierop terug.
1
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de vorst, groeien de Staten van Vlaanderen in de 16e eeuw uit tot een
institutioneel raadgevend lichaam dat over militielichtingen beslist, en zich
gevraagd of ongevraagd bemoeit met de algemene politiek van de vorst
en in dit ve11band dan ook grieven, protesten of wensen tot hem richt een traditie die stand houdt tot tijdens het Hollands Bewind. De hoofdtaak van de Staten bestaat echter uit het verdelen (het Transpoort) van
de door de vorst opgelegde belastingen (de Bede) .
De evolutie van het belastingsstelsel - van rechtstreekse naar onrechtstreekse belastingen- brengt mee dat de Staten, officieel vanaf 1536-37,
over overschotten beschikken, die zij als eigen inkomsten gaan behandelen
en aanwenden. Dit beheer roept een 'dagelijks bestuur' in het leven de Bestendige Deputatie - die vanaf 1674 dagelijks samenkomt en samengesteld is uit 8 leden, verkozen in de schoot van de Standen (2 leden
door de geestelijkheid, 1 door deze van Gent, 1 door deze van Brugge, en
2 door elk van de drie Leden). Deze Bestendige Deputatie beschikt over
een administratie e.n kan initiatieven nemen, in hoofdzaak betreffende de
openbare werken, die door het centraal bestuur nagenoeg volledig aan
de diverse Staten overgelaten werden. Tot 1756 worden deze gedeputeerden en de raadspensionaris of griffier verkozen voor het leven, na
1576 voor een periode van drie jaar.
Vanaf de 16e eeuw nam de invloed van de vorst op de samenstelling
van de Staten me.er e.n meer toe, enerzijds door een verzuiling binnen de
standen (erfelijkheid van de mandaten), anderzijds door rechtstreekse inmenging van de vorst die er naar streefde de verkiezing van .nieuwe
afgevaardigden zodanig te wijzigen dat alleen door hem benoemde magistraten of geestelijken konden verkozen worden. Soms veroorloofde de
vorst zich de afgevaardigden zelf rechtstreeks te benoemen.
Voorzitter van de Staten was de eerste schepen van de stad Gent. De
vergaderingen werden aanvankelijk bijeengeroepen op initiatief van de
leden of van de vorst, vanaf de 16e eeuw alleen nog op initiatief van
de vorst. Vanaf die tijd komen de Staten 1 à 2 maal per jaar samen. Deze
vergaderingen gingen door te Gent of te Brugge, hetzij in het paleis van
het Vrije., hetzij in het stadhuis. Om diverse redenen zal het stadhuis
tot ver in de 19e eeuw, en tijdens de oorlog 1914-1918, dienst doen als
vergaderplaats voor de provincieraad.
Wij spraken reeds van de hervarmin van 1754-1756. De placcaard
van 5 juli 1754 en de twee placcaarden van 18 oktober 1755 leren ons
welke die hervorming was 5 • Zij is van dubbele aard.
1. Een politieke hervorming. Naast de steden en de geestelijkheid ver5
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Zie Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen .. . Gent, 1763, dl. 1, pp. 339-360.

werven voortaan ook de "Casselrijen, Landen, Ambachten en de Districten van onse Provintie van Vlaenderen . .. " effectief stemrecht: "stemme
ofte voys deliberative ende decisive, dusdaeniglyck dat de selve uytwerckinge hebben in het resultat der deliberatien", overeenkomstig het
Reglement provisioneel van de Aartshertogen Albrecht en Isabella van
19 september 1614 dat tot dan toe niet werd nageleefd. Bovendien zullen
de stemmingen plaats hebben "voor het scheyden der V ergaederinge".
Indien één van de samenstellende groepen aan de stemming niet wil deelnemen zal hiermee voor het resultaat van de stemming geen rekening
meer worden gehouden. Daarmee voorkomt het nieuwe reglement het
blokkeren van de beslissingen door onthouding van stemming van één
van de leden, zoals dat voorheen het geval was. Het dagelijks bestuur
van de Provincie Vlaanderen wordt aan "een commissie ofte deputatie"
toevertrouwd, die dagelijks bijeenkomt en voortaan zal samengesteld zijn
als volgt: twee gedeputeerden voor de geestelijkheid, (1 voor Gent en 1
voor Brugge), drie gedeputeerden voor de generaliteit van de Steden,
en drie voor de generaliteit van de Kasselrijen, hetzij samen 8 leden.
Hun mandaat duurt drie jaar, mits een jaarlijkse partiële verkiezing, te
beginnen op 24 juli 1756. De verdeling van de drie stemmen, zowel binnen
de generaliteit van de steden als binnen die der kasselrijen, zal gebeuren
in functie van het aandeel van elke stad of kasseirij in het Transpoort.
Deze gedeputeerden moeten een actuaris of pensionaris, dit is een griffier,
kiezen die onafhankelijk is van de samenstellende lichamen, en een vernieuwbaar mandaat van drie jaar ontvangt. Ook zal voortaan aan de
afgevaardigden van de Staten van Vlaanderen een vaste vergoeding worden toegekend, met uitsluiting van "alle ander emolumenten ende profijten", en welkdanige gratificatieën ook op kosten van de provincie.
2. Een grondige hervorming van het financieel beheer. De betalingen
zullen voortaan alleen nog kunnen geschie en oor een algemene of
hoofdontvanger, op schriftelijk bevel van drie leden van de Deputatie. AI
derze betalingen zullen in speciale registers worden geacteerd. De hoofdontvanger is hiervoor verantwoordelijk tegenover de keizerlijke commissarissen. Hij centraliseert alle financiële verrichtingen die tot dan toe
over verschillende ambten verspreid waren. De Staten van Vlaanderen
wordt opdracht gegeven "sonder uytstel besonderlyck agt (te) .nemen om
te verbeteren de regie van de loopende middelen van de Provintie" en
de nodige besparingen te doen. Alle rekeningen "soo kleyne als groote"
zuilen aan de regeringskommissarissen "gedaen worden met opene deuren,
ende naar voorige bekentmaeckinge oft publicatie" tenminste 1 week
vooraf, om iedereen de mogelijkheid te bieden hierbij aanwezig te zijn.
Deze hervorming die in feite de invloed van de Oostenrijkers op de
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Staten van Vlaanderen versterkt, vormt meteen het stramien waarop
de latere provinciale bestuurslichamen zullen worden ingericht.
Vooraleer de verdere evolutie te schetsen moeten wij de aandacht
vestigen op een gebeurtenis die voor de latere politieke geschiedenis van
de provincie West-Vlaanderen van kapitaal belang isS: Door de Vrede
van Utrecht in 1713 werd Lodewijk XIV verplicht het gedeelte van
Vlaanderen dat hij tijdens de Spaanse Successie-oorlog veroverd had (1678
Verdrag van Nijmegen) aan de Oostenrijkers terug te geven. Dit gedeelte
stemt grosso modo overeen met het gebied dat ligt ten Westen van een
lijn gaande van Nieuwpoort tot Menen met daarbij de streek van Roeselare. Terwille van hun absolutistische strevingen ontzegden de Oostenrijkers aan deze bevolking het recht opnieuw hun plaats in te nemen in
de schoot van de Staten van Vlaanderen, en behielden bovendien de
organisatie die er door de Fransen was ingevoerd, o.m. het rechtstreeks
heffen van de belastingen zonder tussenkomst van de Staten (land van
impositie). Dit grondgebied, gelegen ten westen van Vlaanderen, vormde
een afzonderlijke entiteit en werd aangeduid als 'le Pais rétrocédé', 'Flandre du costé de la mer', of 'La West-Flandre'8 • In deze streek waren een
1aantal barrière-steden gevestigd. Op initiatief van de 'Groten Gemeenen
Raad' van Ieper, werd in mei 1787 in de Westhoek wederrechtelijk afzonderlijke Staten samengeroepen, die tijdens de Brabantse revolutie zich
kortstondig tot een zelfstandige provincie uitriepen en elke samengang
met de oude Staten van Vlaanderen weigerden. De Oostenrijkse restauratie stelde in juli 1791 een eindpunt aan deze politieke manifestatie van
het Westvlaamse particularisme; toch bestaat er van 14 frimaire an III
(4.12.1794) tot 10 frimaire an IV (1.12.1795) nog een 'Arrondissement
de Ia West-Flandre' met hoofdplaats te Ieper, die daarna uitgebreid wordt
r tot het Département de la Lys, met hoofdplaats te Brugge9 •

"'

\
6 Zie hierover E. Defoort, De Staten van West-Vlaanderen 1787-1791 in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. Société d'Emulation te Brugge, 102
(1965) pp. 69-105.
7 In feite de kasseirijen van Ieper, Veurne en Waasten, de steden Menen, Poperinge, Roeselare en Wervik, de Acht Prochiën en de steden Diksmuide en Lo. Cfr.
I. De Smet, Het Arrondissement W est-Vlaanderen te Yper, in Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis. Société d'Emulation te Brugge, 73(1930) pp. 74-100.
8 E. Defoort, Een westvlaams particularisme in de achttiende eeuw, in Bachten
de Kupe, 8(1966) pp. 44-48.
9 R.A.B., Leie-Departement 1-2, Verslagen van de Administration générale d'Arrondissem ent de la W est-Flandre séant à Ypres. Zie ook Eg. I. Strubbe, Historische
antecedenten van de Provincie West-Vlaanderen , in West-Vlaanderen, Brussel 1958,
pp. 33-35 en J. De Smet, Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen
in West-Vlaanderen 1794-1814, Brussel 1951, pp. 5-20.
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Tijdens de Franse overheersing werd ons land door Frankrijk geannexeerd ( 1.1 0.1795) en onderworpen aan de Franse wetgeving. Deze
maakt voor het eerst een onderscheid tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Het bestuur van de departementen behoort
tot de uitvoerende macht. Door de constitutie van het jaar III (1794)
wordt dit bestuur (zoals dat van de gemeenten) toevertrouwd aan een
'commissaire du gouvernement' bijgestaan door een 'administration centrale', dit was een college van vijf leden, te verkiezen volgens een censitair
en getrapt kiesstelsel. De taak van dit college is identiek aan deze van
de voormalige Bestendige Deputatie. De constitutie van het jaar VIII
( 1800) en de daaruit volgende wet van 28 pluviöse an VIII (17 februari
1800) stelt aan het hoofd van het departement een préfet bijgestaan door
een conseil de département, samengesteld uit leden 10 door de centrale
overheid benoemd uit een aantal departementale notabelen, verkozen volgens een getrapt (maar niet een censitair) kiesstelsel. De bevoegdheid
van deze conseil de département was nog steeds het verdelen van de
belastingen, het bepalen van de op-centiemen, het afsluiten van de rekeningen en het opstellen van wensen en grieven in verband met het bestuur van het departement. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen
door de conseil de préfecture die 5 leden telt:~,.,_ .
Op 2 februari 1814 verlaten de Fransen de stad Brugge. Het bestuur
van het Departement wordt voorlopig waargenomen door Bernard Van
Severen, één van de conseillers de préfecture' 2 • Op 11 april 1814 wordt
hij vervangen door de Intendant départemental burggraaf C. de Preudhomme d'Hailly de Nieuport, in opdracht van de Verbondenen, in afwachting dat het Congres van Wenen over het lot van ons land zou statueren13.

10 Blijkens de verslagen van de zittingen nemen er een 20-tal personen deel aan
de vergaderingen te Brugge. Cfr. R.A.B. Frans Hoofdbestuur. Leie Depa rtement
n• 1487 Assemblée du Conseil général du D épartement de la L ys.
u Zie R.A.B. Frans hoofdbestuur in West-Vlaanderen nr. 1453-1460 R egistres
aux Procès- Verbaux du Conseil de Préfecture. Zie ook Verslag van de Theux over
het ontwerp van provinciewet, Kamerzitting van 18.04.1834, Moniteur beige
18.04.1834, John Gilissen, Le régime représentatif en Belgique depuis 1790, Bruxelles 1958, pp. 33-52 en J. De Smet, Van D epartement tot Provincie, in West-Vlaanderen, Brussel 1958, pp. 117-121.
12 Die later lid wordt van de Conseil de l'Intendance, van de Gedeputeerde
Staten en van de provincieraad !
13 J. De Smet, InventariS van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in WestVlaanderen, p. 20 en id., Het einde van het Fransch Bewind in West-Vlaanderen
(1813-1814) in Biekorf, 39(1933) pp. 225-231.
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Van 15 juli 1815 tot 20 juli 1816 wordt deze bijgestaan door de
Conseil de l'Intendance bestaande uit 12 leden 14 • Op 1 juli 1816 komen
dan voor het eerst de Provinciale Staten bijeen, die opgericht werden door
de nieuwe Nederlandse grondwet van 1815. Zij beantwoorden aan de
voormalige 'Staten van Vlaanderen, met dien verstande dat Vlaanderen
territoriaal verdeeld is in Oost- en West-Vlaanderen (dat niet meer beantwoordt aan het oorspronkelijk gebied van die naam maar identiek is
aan het Département de la Lys), elk met zijn eigen Provinciale Staten.
Ook zijn de bevoegdheden van deze Raden gevoelig uitgebreid tengevolge
van het sinds de. Franse overheersing ingevoerde onderscheid tussen de
drie machten. De Staten vormen voortaan een onderdeel van de. uitvoerende macht, terwijl zij vóór de Franse overheersing slechts een adviserende bevoegdheid hadden, en toezicht op de handelingen van de
vorst, aan wie de drie machten toebehoorden.
De Provinciale Staten worden gevormd door drie orden of standen :
de adel, de steden en het platteland. In West-Vlaanderen tellen deze
orden oorspronkelijk respectievelijk 12, 33 en 36, hetzij samen 81 leden,
na 1824: 14, 33 en 36, hetzij samen 83 leden. De afgevaardigden van
de adel worden verkozen door hun gelijken (maar dan door deze wier
adellijke titels door de Koning opnieuw erkend zijn op basis van een minimum grondbelasting die zij betalen), deze van de steden door de stedelijke
regentie.s, die zelf tot 1824 verkozen worden volgens een getrapt cijnskiesstelsel, en na 1824 door de koning benoemd voor het leven; deze
van het platteland worden rechtstreeks verkozen volgens een getrapt
cijnskiesstelseL Op hun beurt verkiezen de Provinciale Staten de 110 leden
van de Tweede Kamer (8 afgevaardigden voor West-Vlaanderen).
De bevoegdheden van de Provinciale Staten werden uitgebreid : niet
alleen mee.r de verdeling van de belastingen, de behartiging van landbouw,
handel en nijverheid en openbare werken, maar ook, zoals onder het
Franse bewind, het toezicht op de ondergeschikte besturen, en de toepassing van de wetten op de eredienst, het onderwijs en de weldadigheidsinstellingen15. In de schoot van de Staten werden de Gedeputeerde Staten
14 R.A.B. R egistre des Procès-Verbaux des séances du Conseil d'lntendance du
D épartem ent de la Lys ...
15 Nederlandse grondwet van 1815: art. 145. " De Staten worden belast met de
uitvoeri ng der wetten opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige
gezindheden, en derzelver uitwendigen eerdienst, het openbaar onderwijs en armbestuur, de aanmoediging van den landbouw, den koophandel, de fabrijken en trafijken , en voorts omtrent alle andere zaken tot de algemene belangen betrekkelijk,
welke aan hun te dien einde door den Koning worden toegezonden.
Art. 146. Aan de Staten wordt geheel en al overgelaten de beschikking en beslissing
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verkozen. Dit College telde aanvankelijk 9 leden (2 voor de adel, 3 voor
de steden en 4 voor het platteland), later 7 leden (1 voor de adel, 2 voor
de steden, 3 voor het platteland en 1 vrij lid), die om beurten voor
3 jaar verkozen waren, en was belast, naast het dagelijks bestuur van
de Provincie, met de uitvoering van de wetten van het centraal bestuur.
Zowel de Provinciale als de Gedeputeerde Staten werden voorgezeten door
de gouverneur. Daarnaast bestond er nog een administratief raadscollege,
dat om de week bijeenkwam. Het was samengesteld uit de gouverneur
als voorzitter, de procureur crimineel bij het Assisenhof, de provinciale
directeurs van de schatkist, de registratie, de belastingen en de Waterstaat, en de provinciale griffier, die in die tijd nog betiteld werd als
secretaris-generaal van de provincie.
Het ganse systeem, dat voor die tijd zeer liberaal was, werd van bij de
aanvang vervalst, door het feit dat de koning zich het recht toeëigende
zelf de eerste leden van de Eerste en de l,'weede Kamer, de Provinciale
Staten, de Gedeputeerde Staten en de gemeentelijke regenties te benoemen
en vanaf 1823 deze laatste praktisch onverkiesbaar maakte (zij waren
verkiesbaar voor het leven, maar de eerste benoeming gebeurde door
de koning)' 6 •
Men kan dus aannemen dat de eerste leden van de Provinciale Staten
het volle vertrouwen van het regime genoten en dat is zo gebleven tot
de Belgische Omwenteling. De verslagen van de zittingen van de Provinviale Staten van West-Vlaanderen vermelden slechts twee duidelijk gekarakteriseerde uitingen van misnoegdheid over het regime17 •
van alles, wat tot de gewone inwendige policie en economie behoort .. .
Art. 150. De staten dragen aan den Koning voor het onderhouden en aanleggen
van zoodanige werken, als zij voor het belang van hunne provincie nuttig oordelen ... "
Cfr . Supplément au n" 29 du Journat officie/ [du Gouvernem ent de la Belgique]
Bruxelles 5(1815) pp. 52-54.
Op te merken valt dat er onder het Nederlandse Regime geen provinciewet werd
gemaakt, de institutionele voorschriften voor de samenstelling van de raad werd
door afzonderlijke Koninklijke Besluiten vastgelegd overeenkomstig art. 152 van
de grondwet : "De Wijze, waarop het gezag en de magt aan de provinciale staten,
bij en tengevolge van deze grondwet gegeven, wordt ,geoefend, wordt geregeld bij
zoodanige reglementen, als door de staten der provilleien gemaakt en door den
Koning goedgekeurd worden." Deze reglementen werden herhaaldelijk gewijzigd.
16 J. Gilissen, o.c., pp. 62-70.
17 In de zitting van 8 juli 1829 stelt raadslid de Pelichy van Huerne voor een
adres te richten tot de koning "strekkende om ons de onderwijzing vrij en zonder
banden weder te geven", de voorzitter, gouverneur Ferdinand Debaillet is tegen de
aanneming van dit adres, hij vraagt of iemand het voorstel steunt. Niemand reageert.
Op 9 juli 1830 doet van Huerne andermaal een voorstel van adres aan de koning
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Na de Belgische Omwenteling zullen de Provinciale Staten, zonder

verkiezingen en zonder vernieuwing of aanvulling blijven bestaan, maar
zij komen niet meer samen. Het bestuur van de Provincies wordt waargenomen door de Gedeputeerde Staten (die echter ook niet vernieuwd of
aangevuld worden), aanvankelijk onder een college van drie commissarissen bestaande uit F. de Mûelenaere, Is. Julien en Charles Herwijn (october 1830) en vanaf 21 december 1830 onder leiding van gouverneur F.
de Mûelenaere, en dit tot na de eerste provinciale verkiezingen in 1836,
die het gevolg zijn van de nieuwe provinciewetl 8 • Vermeldenswaard is
dat in West-Vlaanderen 22 van de 64 provincieraadsleden, die in september 1836 verkozen werden, zitting hadden in de voormalige Provinciale Staten1 9 •

om hem te vragen "het oppergeregtshof thans te 's hage gevestigd, meer in het
midden van het rijk te plaatsen", de zaak wordt naar een commissie verwezen. Bij
de discussie in plenaire zitting, op 12 juli, argumenteert de gouverneur dat dit een
domein is dat buiten de bevoegdheid van de Raad valt. Unaniem wordt beslist (dus
met inbegrip van van Huerne) dat deze wens niet door de Staten aan de koning,
maar eenvoudig door de gouverneur aan de regering zal worden overgemaakt. Cfr.
R.A.B. Registre dans lequel sant transcrits ... les arrêtés et décisions des assemblées
des états provinciaux ... , t.2 (1823-1830). Volgens A. De Jonghe, De Taalpolitiek van
Wil/cm I in de Zuidelijke N ederlanden (1814-1830) [2° uitg.] St. Andries, 1967,
p. 23 4 zouden de Provinciale Staten van West-Vlaanderen ook de taalpolitiek 'ter
sprake' gebracht hebben. Dit is best mogelijk maar een motie hierover werd niet
gestemd.
1 8 Regentsbesluit van 11.03.1831 en decreet van het Nationaal Congres van
30.06.1831. E. Huyttens, Discusslons du Congrès national de Belgique, 1830-1831...
Bruxelles t. 5 (1845), pp. 251-252.
19 Bij latere verkiezingen zullen bovendien nog enkele leden van de Provinciale
Staten hun mandaat opnieuw verwerven.

24

TWEEDE HOOFDSTUK

DE BELGISCHE GRONDWET
EN DE PROVINCIEWET VAN 1836
De provincie als administratieve indeling van het Belgisch Rijk, en
de provincieraad als bestuursorgaan van de provincie werden in het
leven geroepen door artikel 1 en artikel 31 van de Belgische Grondwet.
Artikel 1 : België is ingedeeld in provincies ...
Artikel 31 : De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld, volgens beginselen bij de grondwet vastgesteld.
Het belang van dit laatste artikel ligt niet alleen in zijn inhoud', maar
ook en vooral in de plaats die dit artikel inneemt in de grondwet : het
komt voor onder titel 11: De Machten en sluit een geheel van zeven
artikels af, waarin opeenvolgend de wetgevende, de uitvoerende en de
rechterlijke macht beschreven worden. In de geest van de Constituante
werden de provincies en de gemeenten samen gezien als een vierde macht,
die onderscheiden moet worden van de drie andere2 •
Niemand schijnt er tot nog toe in geslaagd te zijn een exhaustieve lijst op te
maken van de uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen. Cfr. J. Van Acker,
De e volutie van de provinciale bevoegdheden van 1830 tot heden, pp. 10-11.
2 "Le projet qui vous est présenté a rétabli l'existence des trois pouvoirs. Et la
section centrale a cru qu'en outre i! était utile de reconnaître l'existence d'un quatrième pouvoir : Ie pouvoir provindal et communal." Rapport fait par M. Raikem
[au sujet du titre lil de la Constitution] Séance du 23 décembre 1830 [du Congrès
nationall in E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831 .
Bruxelles 1844, t. 4, p. 68.
"Dans Ie temps ou nous avons agité en congrès la question des institutions provinciales et communales, la pensée qui a constamment dom iné a été celle d'accorder aux conseils provinciaux et communaux nne indépendance aussi large qu'au
pouvoir exécutif dans leurs circonscriptions particul ières". De Robaulx tijdens het
deba_t in de Kamer over de provinciewet op 13.05.1834. Cfr. Moniteur beige 14.05.
1834. Supplément au ll0 134. Zie ook Van Bockrijk, Debatten rond de Provinciale
W et in Vijf en de1~tig jarig bestaan van de School [voor Bestuursrecht van WestVlaanderen] Brugge, 1957, p. 33. Ten onrechte verklaart volksvertegenwoordiger
Fallon tijdens de bespreking van de provinciewet op 13 mei 1834: "Lors de Ia
discussion de la constitution, on proposa de faire concourir à cette répartition [des
1
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De principes volgens dewelke de gemeentelijke- en provinciale instellingen moeten ingericht worden door de wet werden door de grondwet
vastgelegd in hoofdstuk IV van titel I'll door artikel 108. In tegenstelling
tot de twee hoger genoemde artikels, gaf art. 108 zowel in de schoot van
de afzonderlijke secties 3 als in de plenaire zitting van de Constituante 4
aanleiding tot aanzienlijke discussies en meningsverschillen die alle betrekking hebben op de gemeentelijke instellingen : de rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraadsleden en het al of .niet rechtstreeks verkiezen van de burgemeester en de schepenen. Een discussie die later zou
hernomen worden tijdens de bespreking van de gemeentewet en nog later
een van de eerste toetsstenen zou vormen voor de politieke differentiatie
in België 5 • De grondwettelijke principes die de provincies betreffen gaven
geen aanleiding tot discussie. De rechtstreekse verkiezing van de provincieraadsleden, de openbaarheid van hun zittingen en de benoeming door het
centraal bestuur van een 'commissaire du gouvernement près des conseils
provinciaux', die de naam gouverneur meekrijgt, wordt als vanzelfsprekend, zonder discussie aanvaard.
De reden en de betekenis van artikel 108 van de grondwet werd verduidelijkt in 1834 door de Theux in zijn verslag over de provincieweL
Handelend over de Nederlandse grondwet van 1815 zegt hij: "Ce système, large dans ses bases, fut incomplet en ce qu'il abandonna à des
règlements particuliers les dispositions organiques les plus essentielles 6 .''
Om dit te vermijden stipuleert de Belgische grondwet dat de provinciale
en gemeentelijke instellingen bij wet zullen geregeld worden en duidt
de hoofdlijnen ervan aan.
De wet verzekert de toepassing van de volgende beginselen :
1. de rechtstreekse verkiezing behoudens de uitzonderingen welke de
wet kan invoeren ten aanzien van de hoofden der gemeentebesturen en
van de commissarissen der Regering bij de provincieraden;
2. het opdragen aan de provincieraden en aan de gemeenteraden van
al wat provinciaal en van gemeentelijk belang is behoudens de goedkeuring van hun handelingen in de gevallen en op de wijze bij de wet
bepaald;
trois pouvoirs] Ie pouvoir provindal et communal ; mais cette conception fut rejetée,
et les intérêts provinciaux et communaux restèrent en sous-ordre." (Moniteur' beige
van 14 mei 1834). Art. 31 werd in de zitting van 3 januari 1831 van het Nationaal
Congres zonder discussie aangenomen. Cfr. E. Huyttens, o.c., t. 2, p. 16.
3 Zie E. Huyttens, o.c., t. 4, pp. 102-104. Verslag van Raikem.
4 Idem , t. 2, pp. 265-267, 273-274.
5 Zie E. Witte, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische Steden
1830-1848. Deel 1, Brussel 1973, pp. 269-289.
a De Theux, l.c.
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3. de openbaarheid van de vergaderingen der provincieraden en gemeenteraden binnen de bij de wet gestelde grenzen;
4. de openbaarheid van de begrotingen en van de rekeningen;
5. de tussenkomst van de Koning of van de wetgevende macht om te
beletten dat de provincie- en gemeenteraden buiten hun bevoegdheid gaan
en het algemeen belang krenken 7 •
Op het eerste gezicht lijkt het verrassend dat men vijf jaar heeft
gewacht tot de provinciewet en de gemeentewet werden afgekondigd. Zoveel te meer daar reeds op 28 juni 1831 een ontwerp van provinciewet
door de minister van Binnenlandse Zaken Etienne de Sauvage aan de
Kamers werd voorgelegd8 • Dit ontwerp werd echter nietig ingevolge het
aftreden van de regering de Sauvage op 21 juli 1831. Tijdens de volgende
regering (de Mûelenaere) werden de eerste parlementsverkiezingen gehouden. Kort daarop werd bij K.B. van 16.09.1831 een commissie van
7 leden 9 samengesteld "chargée de la révision et de !'examen des projets
de loi relatifs à l'organisation provinciale et communale". Dit onderzoek
neemt meer dan twee parlementaire zittijden (1832 en 1833) in beslag
en wordt ook al onderbroken door het aftreden van deze regering op
17 september 1832. Het is pas tijdens de regering Goblet-Lebeau-Rogier
(20 oktober 1832 - 1 augustus 1834) dat de provinciewet in bespreking
komt voor de Kamer; zij neemt 26 zittingen in beslag 1 0 Door de Senaat
wordt de bespreking van de provinciewet op 15 juli 1834 verdaagd tot
na de stemming van de gemeentewet~ 1 , waarover in de Kamers reeds
vanaf 8 juli 1834 werd gediscussieerd, en dat tot 9 maart 1836! De
Senaat besteedt er amper 3 dagen aan1 2 • Twee dagen na de stemming
7 Het voorstel van abbé de Foere om de s• te vervangen door de volgende tekst :
"L'autorité judiciaire est investie du droit de juger des contestations d'administration
entre Ie chef de l'Etat et les conseils provinciaux ou communaux" wordt zonder
discussie verworpen.
Cfr. E. Huyttens, o.c., t. 2, p. 274.
s Tekst in E. Huyttens, o.c., t. 5, pp. 254-261. In een aantal andere artikels van
de grondwet (art. 99, 107, 110, 129) is er nog sprake van de provincies, maar deze
artikels leggen beginselen vast die niet ter sprake komen binnen het kader van dit
historisch overzicht.
9 Baron de Stassart, voorzitter van de Senaat, baron Beyts, senator, en de volksvertegenwoordigers Lebeau, P. Devaux, de Theux de Meyla ndt, Isid. Jullien en
Barthélémy, oud minister van Justitie.
10 Het verslag van de centrale sectie wordt neergelegd op 18 april, de discussie
in de Kamer vangt aan op 6 mei, na 19 zittingen is de eerste lezing voltooid op 4
juni, na nog 7 zittingen voor de 2e lezing wordt de wet gestemd op 16 juni met
53 tegen 9 stemmen en 1 onthouding.
11 Moniteur beige van 16.07.1834.
12
Volgens Th. Luyckx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden,
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van de gemeentewet wordt het verslag over de provinciewet aan de Senaat

voorgelegd, die er slechts twee dagen overdoet om deze wet in eerste en
tweede lezing goed te keuren, inachtnemende dat elk amendement deze
wet opnieuw naar de Kamers zou verzenden, en een noodlottige uitstel
van de afkondiging ervan zou betekenen1 3 •
De provinciewet van 1836 is ingedeeld in 10 delen o~ titels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De
De
De
De

provinciale overheid
kiezers en de kiezerslijsten
kiescolleges
verkiesbaren
De onverenigbaarheden
De provincieraad
De Bestendige Deputatie
De provinciale griffier
De gouverneur
De arrondissementscommissarissen.

De vijf eerste titels bevatten een aantal institutionele regels die moeten
nageleefd worden om de provincieraad samen te stellen. Ook het eerste
hoofdstuk van titel 6 bevat institutionele voorschriften om geldig te
kunnen vergaderen. Wij komen er later op terug. Vanaf hoofdstuk twee
van titel 6 worden de bevoegdheden van de Raad opgenoemd : voordracht
van kandidaten voor een aantal gerechtelijke functies (art. 64), benoeming van provinciale ambtenaren (art. 65), het afsluiten van de provinciale rekening en het stemmen van de begroting (art. 66 tot 68), de uitgaven die elk jaar verplicht in deze begroting moeten voorkomen : kleine
uitgaven en onderhoud van alle rechtbanken, onderhoud van de gevangenissen, rijkswachtkazernes, kerkelijke en provinciale gebouwen, wedden
en reiskosten van de kantonale boden, het provinciepersoneel en het personeel van Bruggen en Wegen dat in dienst staat van de provincie; onderhoudskosten van geesteszieken, behoeftigen en gevonden kinderen en diBrussel 1964, p. 82, besteden Kamer en Senaat samen 92 zittingen aan de bespreking van de gemeentewet. Deze werd op 31 maart 1836 afgekondigd. Voor de
historische analyse van deze debatten, zie H. Haag, L es Droits de la Cité. L es catholiques-dérnocrates et la défense de nos franchises cornmunales 1833-1836, Bruxelles,
Editions Universitaires, 1946.
1 3 De discussie in de Senaat van de provinciewet heeft plaats van 20 tot 22 april
1836. Deze wet wordt er goedgekeurd met 29 tegen 1 en 8 onthoudingen. Merkwaa rdig is dat, nadat de onthouders hun stemming hebben verklaard, de Senaat,
overeenkomstig zijn reglement, beslist dat hun verklaring niet aanvaardbaar is en
hen verplicht opnieuw te stemmen, wat als resultaat geeft 29 tegen 7 en 2 onthoudin gen. Cfr. Moniteur beige van 24 april 1836.
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verse uitgaven voor het opmaken van de lijsten van de jury's en de
kiezers, de tafels van de burgerlijke stand, het drukken van de provinciale
rekeningen en begrotingen, enz.; van belang zijn ook de uitgaven voor het
aanleggen van wegen en voor waterwerken (art. 69). In tegenstelling
hiermee worden de uitgaven opgesomd die ten laste van het rijk vallen:
de wedden van de gouverneur, de deputatie, de griffier, de rijksambtenaren
van het provinciebestuur en de arrondissementscommissarissen, de kosten
voor huur en onderhoud van de ambtswoning van de gouverneur, de
werkingskosten van de militieraad, de gezondheidscommissies, enz. Verder preciseert dit hoofdstuk de bevoegdheden van de provincieraad in
verband met de wedden en pensioenen van het provinciepersoneel (art.
71), het oprichten van provinciale instellingen (art. 72), de financiële
verrichtingen (art. 73), het aangaan van rechtsgedingen (art. 74), de openbare werken (art. 75-81), de instelling van markten en foren (art. 82),
het wijzigen van de provinciale, arrondissementele, kantonale of gemeentelijke grenzen (art. 83), het inwinnen van alle noodzakelijke inlichtingen
en de wijze waarop dit kan gebeuren (art. 84). Tenslotte wordt aan de
Raad de macht toegekend provinciale reglementen en politieverordeningen uit te vaardigen (art. 85). Het derde hoofdstuk omschrijft welke beslissingen van de Raad aan koninklijke goedkeuring onderworpen zijn
en hoe dit gebeurt. Het verbiedt tevens de Raad onwettige vergaderingen
te beleggen en stipuleert de straffen die dit meebrengt. Het vierde en
laatste hoofdstuk van titel 6 is weer van institutionele aard : het betreft de
duur van het provinciaal mandaat. Op de titels 7, 8 en 9 komen wij
in een afzonderlijk hoofdstuk terug. Titel 10 omschrijft de bevoegdheden
en verplichtingen van de arrondissementscommissarissen. Wij blijven er
niet bij stilstaan14 •
Tijdens de discussie van de provinciewet in de Kamer komt vooreerst
een eensgezindheid naar voren over de aard van de instelling. De provincieraad heeft een opdracht identiek aan deze van de gemeenteraad.
Dat is ook de reden waarom het voorstel van Dumortier, Pollénus en Hip.
Dellafaille de oude benaming 'Provinciale Staten' te behouden, afgewezen
wordt, " les attributions de ces deux assemblées seront absolument de la
même nature" verklaart verslaggever de Theux15 •
Ander punt van eensgezindheid : de provincieraad is geen politiek,

14 Wij verwijzen naar de uitvoerige studie van M. Sacré, Voor elk arrondissement een commissaris der Regering. Historiek. Rechtssituering, in Standen en Landen dl. XXX, Heule [1964], 8~, 200 p., iJl.
15
Zitting van 6.05.1834, Moniteur beige van 7.05.1834. De andere reden is het
afschaffen van de drie orden als ·COmposanten van de Raad.
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wel een administratief lichaam16 , hij is de voortzetting van de Provinciale

Statetr17 •
De tegenstellingen kristalliseren zich rond enkele artikels :
1. De benoeming van de provinciale griffier, die volgens het regeringsontwerp door de koning gekozen wordt en aldus naast (en onder) de
gouverneur een vertegenwoordiger moet zijn van het centraal bestuur, die
toezicht kan uitoefenen op de werkzaamheden van de Raad maar ook
en vooral van de Bestendige Deputatie (art. 4).
De centrale sectie stelt voor dat de koning zou benoemen uit een lijst
van drie kandidaten voorgedragen door de Raad. Het parlement beslist
dat de koning zal be;noemen uit een lijst van drie kandidaten voorgedragen door de Bestendige Deputatie.
Dit is één van de zeldzame artikels waarover ook in de Senaat discussie ontstaat.
2. De onverenigbaarheden met he.t mandaat van provincieraadslid (art.
40), waarbij in eerste lezing beslist wordt de magistraten verkiesbaar te
maken en de arrondissementscommissarissen niet. Na nieuwe uitvoerige
discussie in tweede lezing worden ook deze laatsten verkiesbaar gesteld.
3. Het ganse hoofdstuk III van titel VI betreffende de voorwaarden
waaronder de beslissingen van de Raad onderworpen zijn aan koninklijke
goedkeuring, de modaliteiten van deze goedkeuring, en de voorwaarden
waaronder de beslissingen van de Raad kunnen geschorst en vernietigd
worden {art. 86, 87, 88, 89 en 125), het verbod aan de Raad samen te
komen op andere tijdstippen en plaatsen dan deze door de wet bepaald
en de straffen die dit meebrengt (art. 90) en tenslotte het verbod van
onderling schriftelijk contact tussen de raden over zaken die buiten hun
16
il serait infiniment dangereux que les conseils provinciaux pussent dégénérer en corps politiques et s'occupassent d'affaires qui sont en dehors de leur
mission .. . leur tache (qui) est purement d'intérêt local." (de Theux tijdens de zitting
van 8.05.1834, Moniteur beige 8.05.1834).
"Les consei1s provinciaux ne sont pas des corps politiques; sur ce point tout Ie
monde est d'accord dans cette chambre; iJs ont à s'occuper d'intérêts purement
administratifs, iJs ne sont chargés que des affaires de la province." (de Minister
van Binnenlandse Zaken tijdens de zitting van 27.05.1834, Moniteur beige van
28.05.1834).
17 .,or, autant que possible, la section a taché de se rapprocher de l'ancien ordre
des choses, quand eet ordre ne paraissait pas présenter en lui-même d'inconvéniens."
(de Theux in zitting van 6.05.1834, Moniteur beige van 7.05.1834) "Le premier
devoir du conseil est de fixer Ie contingent des contributions directes imposées à la
province. Si vous lui ötez la plus notabie de ses attributions, mieux vaut supprimer
l'institution elle--même. Car c'est dans ce but seul qu'ont été créés ces conseils" (Is.
Jullien in zitting van 12.05.1834, Moniteur beige van 13.05.1834).
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bevoegdheid vallen en het verbod boodschappen te richten tot de bevolking, tenzij met instemming van het centraal bestuur (art. 91). Wij moeten hieraan het artikel 96 van het regeringsontwerp toevoegen dat, spijts
een hartstochtelijk pleidooi van de regering, toch werd verworpen : "Le
Roi peut dissoudre Ie conseil provincial; l'acte de dissalution contient convacation des électeurs dans 30 jours. La députation permanente continue
ses fonctions, jusqu'à la réunion du nouveau conseil". De regering zag
hierin een middel om eventuele tegenstellingen tussen de provincieraden
enerzijds en de regering en het parlement anderzijds op te vangen. Het
parlement was echter van oordeel dat deze tegenstellingen zich niet
zouden voordoen, aangezien het dezelfde kiezers waren die de volksvertegenwoordigers en de provincieraadsleden verkozeni8 •
Over sommige van deze artikels (art. 86 en 90) wordt dagenlang gedebatteerd.
4. De bevoegdheden van de arrondissementscommissarissen (art. 132139).
5. Het aantal deputatieleden (art. 96) en vooral het aantal provincieraadsleden (tabel gevoegd bij de wet).
Doorheen al deze discussies loopt één grote tegenstelling : deze tussen
de voorstanders van een sterk centraal gezag en de voorstanders van de
provinciale autonomie. Tot de eerste groep, de 'centralisten' behoren in
algemene regel de oude adel, de leden van de regeringen (J.B. Nothomb,
Rogier, Lebeau, de Mûelenaere, de Theux etc.) en enkele notabelen die
carrière gemaakt hebben sinds het Franse Regime (P. Devaux); tot de
'autonomisten' behoren de democraten, dit zijn in algemene regel de burgerlijke notabelen die carrière gemaakt hebben sinds het Franse Regime
zoals 'le banc de Tournai' met B. Dumortier, Dubus, Doignon, en verder
de 'Gentse democraten' zoals de gebroeders Vergauwen, Al. Rodenbach,
de Bruggeling Is. Jullien enz. De eersten - waarvan de feitelijke leider
Leopold I was - geven blijk van een zeer sterk wantrouwen dat gebaseerdis-daar wordt herhaaldelijk naar verwezen- op de herinnering
aan de politieke invloed die tijdens het Hollands regime van de provincieraden uitgegaan is en die geleid heeft tot de Belgische revolutie; zij willen
een nieuwe dergelijke revolutie voorkomen" 9 •
18 Cfr. J.J. Thonissen, La Belgique sous Ze règne de L éopold Ier, Louvain 1861,
t. 2., p. 247.
19 Op 13 en 14 mei 1834 hebben de zeer gepassioneerde discussies plaats over
de artikels 86-89 en het art. 96 van het regeringsontwerp dat voorziet in de mogelijkheid van ontbinding van de Raad door de koning. Op 14 mei houdt J. Lebeau,
Minister van Justitie, een hartstochtelijk pleidooi om dit voorstel te verdedigen.
Hij begint met te wijzen op het gepassioneerd karakter van het debat en verklaart
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De anderen - onder de leiding van B. Durnortier - beroepen zich
steeds weer op de voorvaderlijke vrijheden en de politieke en intellectuele
rijpheid van de raadsleden en verdenken ontegensprekelijk hun tegenstrevers van politieke bijbedoelingen. De Proviciewet in haar geheel is een
compromis tussen beide opvattingen.
Het debat over de provinciewet is duidelijk beïnvloed door de vrees
voor een orangistische restauratie. Gelijktijdig met de provinciewet wordt
trouwens een wetsontwerp besproken en goedgekeurd (9 juni 1834) dat
het verbod beoogt van pro-orangistische manifestaties 20 • Tijdens de bedit door de herinnering aan de Nederlandse regering : "Le plus grand mal peutêtre que !'ancien gouvernement ait fait au pays, c'est d'avoir tellerneut propagé la
défiance envers Ie pouvoir exécutif que de longtemps encore i! ne sera possible de
disenter de sang froid et avec impartialité les questions qui se rattachent à ce
pouvoir."
Maar de Belgische executieve macht biedt waarborgen.
"Voilà ce qui change notre position; voilà pourquoi on ne doit pas, comme sous
!'ancien gouvernement, cherçher des garanties. .. dans les résistances des autorités
inférieures. C'est cependant ce que plusieurs orateurs vous ont signalé comme un
progrès dans nos institutions. ll faut, dit on, si Ie gouvernement sort de ses attributions . .. qu'à !'instant même la résistance s'organise, que les conseils provinciaux
fassent de l'opposition; que les conseils communaux fassent de l'opposition ... "
en verder:
"Dans Ie royaume des Pays-Bas, quand par suite d'un système électoral absurdement compliqué .. . la représentation nationale n'offrait pas de véritables garanties ...
si l'opposition se manifestait dans les corps provinciaux, chacun applaudissait; pourquoi? parce qu'à défaut de garanties légales suffisantes, !'instinct du pays les cherchait partout
Voilà pourquoi l'extension qu'auraient pu prendre parfois les prérogatives des états
provinciaux, ne pouvait être I' ob jet d'un bläme quelconque dans l'opinion beige ...
Messieurs, i! n'en est pas ainsi aujourd'hui. .. "
En allusie makend op het gemeentebestuur van Luik - waar orangisten openlijk
waren opgetreden tegen het Belgisch bewind (cfr. E. Witte, o.c. , T. 1 pp. 97-98)
nog dit:
"Vous avez eu l'exemple d'une régence qui a résisté non-seuierneut au pouvoir
exécutif, mais qui, d'après toutes les apparences, s'apprêtait aussi à résister au
pouvoir législatif. Eh bien, eet exemple, si Ie renouvellement n'en était pas prévenu,
pourrait se propager dans une foule de localités et compromettre gravement l'ordre
public." (Moniteur beige, 15.05.1834).
In zijn antwoord aan de minister wijst de grote voorstander van de decentralisatie,
B. Dumortier, op het verzet van de Provinciale Staten tegen de Nederlandse
reger ing. Over het verzet van de Provinciale Staten van Namen, Luik en Limburg
in 1827 en 1828, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Zuid-Brabant, Limburg en
Namen in 1829 zie A. De Jonghe, De Taalpolitiek van Wil/em I in de Zuidelijke
Nederlanden (1814-1830), [2e uitg.], St. Andr ies 1967, pp. 233-234 en supra onze
voetnoot 17 van hoofdstuk 1.
20 Het wetsontwerp werd neergelegd op 16 mei 1834 en besproken vanaf 4 juni.

32

spreking van de provinciewet werd, bijvoorbeeld op 16 mei, uitvoerig van
gedachte gewisseld over de opportuniteit de formule van de eedaflegging
van de deputatieleden zo te wijzigen dat zij uitdrukkelijk verzaken aan
het huis van Nassau, hierbij werd verwezen naar het feit dat een aanzienlijk aantal gemeentemandatarissen, spijts hun eed van trouw aan de
Belgische grondwet, openlijk blijk gaven van orangistische gevoelens 2] .
Uiteindelijk werd een speciale eedformule voor de leden van de Deputatie
verworpen, maar werd voorzien (art. 48) dat vóór de eedaflegging van elk
provincieraadslid de voorzitter hem eraan zal herinneren dat het huis van
Oranje-Nassau voor eeuwig van elke macht in België uitgesloten is 22 •
Wij willen er nog op wijzen dat de meeste van de artikels die het
voorwerp uitmaakten van lange debatten precies in de latere jaren andermaal zullen ter sprake komen en in één of andere zin gewijzigd worden.
Dit wetsontwerp was het gevolg van de incidenten die zich in april 1834 hadden
voorgedaan, naar aanleiding van de verkoping van de paardenstoeterij van het
huis va n Nassau te Tervueren, toen, bij openbare inschrijving over het ganse land,
door de orangisten 4 paarden werden aangekocht om ze aan Koning Willem aan
te bieden. De laksheid waarmee de regering Goblet-Lebeau-Rogier de incidenten
had onderdrukt leidde tot de val van het kabinet op 1 augustus 1834.
Th. Luyckx, o.c., pp. 78-79.
21 B. Durnortier stelt voor aan art. 103 een paragraaf toe te voegen waarbij de
voorzitter voor de eedaflegging van de Deputatieleden hen eraan moet herinneren
dat zij door hun eed tevens zweren het decreet van het Nationaal Congres op de
eeuwige uitsluiting van het huis van Nassau na te leven.
"Comme il pourrait s'élever dans Ie sein de la députation, de la part de quelques
membres certaines propositions contraires à la révolution i! est bon qu'ils comprennent toute la portée de leur serment."
Dit voorstel wordt bestreden door Fleussu, maar bijgetreden door H. Dellafaille,
maar deze vreest "que l'effet qu'il se promet de cette disposition ne soit illusoire.
L'homme qui a assez de bassesse d'äme pour accepter des fonctions publiques et
pour prêter serment à la constitution et au roi Léopold, tandis que vendu de corps
et d'äme au roi Guillaume, il souhaite Ie retour de ce prince et travaille dans Ie
sens du parti anti-national, ne fera aucune difficulté de prêter tous les serments
qu'on lui demandera. Trop d'exemples prouvent ce que j'avance pour me permettre
d'espérer un résultat satisfaisant de Ia proposition." (Wij cursiveren) Nothomb
spreekt in dezelfde zin van . . . "des fonctionnaires qui, notoirement orangistes, ont
accepté et conservent des fonctions publiques, sans reeuier devant Ie parjure."
Ook D'Hoffschmidt en Alexander Rodenbach zijn dezelfde mening toegedaan.
(Moniteur beige van 16.05.1834).
22
Art. 48. Après la vérification des pouvoirs, les conseillers provinciaux prêtent
Ie serment suivant : "Je jure d'observer la constitution et la loi d'organisation provinciale." Avant la prestation du serment, Ie président rappeilera que Ie décret
d'exclusion à perpétuité des membres de Ia familie d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de Ia constitution et des lois du peuple beige." Dit
laatste voorschrift werd afgeschaft door de wet van 1.07.1860.
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Maar omgekeerd worden een aantal artikels zonder discussie aangenomen
waarvan achteraf gebleken is dat zij verwarring hebben gesticht. Dat is
bijvoorbeeld het geval met art. 122 dat de gouverneur belast met de voorbereiding van de zaken die aan de Raad en de Deputatie worden voorgelegd. Dit artikel, dat door de regering was voorgesteld en door de
centrale. sectie verworpen, werd zonder discussie in plenaire zitting aanvaard. In de tachtiger jaren zou blijken met hoeveel dynamiet dit artikel
geladen was. Vooral art. 124 is merkwaardig: de regering stelde voor:
"Le gouverneur est chargé de l'exécution des délibérations prises par Ie
conseil ou la députation." De centrale sectie. wijzigde deze tekst met één
woord : "Le gouverneur est seul chargé de l'exécution ... " Het parlement
nam deze wijziging aan zonder commentaar. Dit bracht nochtans mee dat
de gouverneur - en niet de Bestendige Deputatie - uitvoerder is van de
beslissing van een opdrachtgevend lichaam waarvan hij geen lid is en
waaraan hij bovendien geen rekenschap verschuldigd is, aangezien hij
een emanatie is van - en alleen rekenschap af te leggen heeft tegenover - het centraal bestuur. Hij kon dus in opdracht van het centraal
bestuur weigeren een beslissing van de Raad of van de Bestendige
Deputatie uit te voeren23 , wat in latere jaren ook gebeurd is en aanleiding gaf tot een wijziging van dit artikel.
Op het ambivalent karakter van de Bestendige Deputatie komen wij in
een afzonderlijk hoofdstuk terug.

23
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Cfr. Van Bockrijk, o.c.

DERDE HOOFDSTUK

EVOLUTIE VAN DE BEVOEGDHEDEN
VAN DE RAAD
Vooraleer de evolutie te schetsen van een aantal vormelijke aspekten
(kiezerskorps, verkiesbaarheid, kieskantons, aantal mandaten) willen wij
de belangrijkste wijzigingen aanduiden die de provinciewet ondergaan
heeft op het stuk van de bevoegdheden van de. Raad en de Deputatie,
en pogen er een historische verklaring voor te geven.
De wet van 20 mei 1870 brengt een aantal wijzigingen aan van zuiver
administratieve aard : de afschaffing van de provinciale goedkeuring voor
het inrichten van markten en foren (art. 82 en 86 § 5) die tengevolge van
de economische evolutie veel van hun belang verloren hadden, van het
maandelijks voorleggen aan het centraal bestuur van de stand van de
provinciale financies (art. 112) die toch onder de controle van het
Rekenhof staan, het toekennen aan de. gouverneur van een grotere vrijheid
bij het beoordelen welke beslissingen van de Raad aan koninklijke goedkeuring onderworpen zijn (art. 86 en 88), een betere regeling voor
het geval van staking van stemmen of van afwezigheid van de provinciale
griffier of de leden van de Deputatie. tijdens de vergaderingen van dit
college (art. 4, 119, 120, 121), een grotere beoordelingsvrijheid betreffende de beslissingen van de Raad en de Deputatie die in de processenverbaal dienen opgetekend te worden (art. 119) en tenslotte het toekennen aan de arrondissementscommissarissen van het recht, voor de
handhaving van de orde in hun ambtsgebied, de bijstand van het leger
in te roepen (art. 139), een recht dat door een anomalie in de. formulering,
tot dan toe alleen aan de gouverneurs toekwam. Deze laatste wijziging is
zuiver administratief!.
Een belangrijke wijziging - ofschoon hoofdzakelijk van institutionele
aard - is het schrappen uit de provincie.wet, door de wet van 18 mei
1872, van alle bepalingen die betrekking hebben op de provinciale verkiezingen. Deze voorschriften werden samengebracht, met de bepalingen
1 Deze wijziging werd niet ingegeven door de gevolgen van de Frans-Duitse
oorlog, die pas in juli 1870 uitbrak.
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voor de gemeenteraads- en de parlementsverkiezingen, in één kieswetboek2.
Van een geheel andere aard zijn de ingrijpende veranderingen die aan
de provincie- en de gemeentewet werden aangebracht door de wet van
30 december 1887 3 • Zij zijn het gevolg van de politieke strijd - zowel
op nationaal als op provinciaal vlak - rondom de toepassing van de wet
van 10 juli 1879 op het lager onderwijs.
Op 24 maart 1882 legt de Minister van Binnenlandse Zaken G. RolinJ acquemyns aan de Kamer een wetsvoorstel voor tot wijziging van de
provincie- en de gemeentewet•, waarvan de bedoeling als volgt wordt
samer.:gevat : "Son objet essentiet est de mettre en harmonie, avec Ie principe de l'article 128 de la Ioi provinciale, les dispositions de cette Ioi et
celles de Ia loi communale qui s'en écartent. .. " Art. 128 van de provinciewet stipuleert dat de gouverneur waakt over de handhaving van de
rust en de orde in de provincie en over de veiligheid van de personen en
eigendommen. Daartoe beschikt hij over de Rijkswacht en de Burgerwacht,
met inachtneming van de wetten terzake. In feite wil de regering de macht
van de gouverneur en dus van het centraal bestuur zodanig uitbreiden dat
de conflicten die in verschillende provincies 5 gerezen zijn tussen de (katholieke) Bestendige Deputaties en de (liberale) gouverneurs, bij de toepassing van de schoolwet, zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen. Aan de gouverneur zou de macht toegekend worden de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering van de wetten en de koninklijke
besluiten (art. 106) en de uitbetalingen van de door de wet aan de provincie opgelegde uitgaven (art. 112) indien de Bestendige Deputatie zou
weigeren dit te doen. Ook wordt een nieuwe wedderegeling voorzien voor
de provinciale griffiers van Antwerpen, Brabant, Luik en Oost-Vlaanderen6. Aan de gemeentewet worden een aantal wijzigingen voorgesteld
betreffende de functies van gemeentescretaris en gemeenteontvanger; zij
zouden hun functie niet meer mogen cumuleren met deze van onderwijzer,

2 Cfr. J. Van Acker, De evolutie ... pp. 75-76.
Een wijziging aan dit wetboek, door de wet van 30 juli 1881 art. 27 en 58, ontnam
aan de Bestendige Deputatie de bevoegdheid uitspraak te doen over de betwistingen
inzake het inschrijven op de kiezerslijsten en droeg deze bevoegdheid over aan het
Hof van Beroep.
a Moniteur beige van 4 januari 1888.
• Chambre .des Représentants. Session de 1881-1882. Doeurnenis no 158 p. 246.
5 Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en vooral West-Vlaanderen.
6 De drie eerst genoemde zijn provincies met een liberale provincieraad. Het
argument hiervoor is de omvang van het werk van deze ambtenaar, in functie van
het bevolkingscijfer van deze provincies.
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behalve onderwijzer in het officieel onderwijs. Tegen hun benoeming
schorsing of afzetting en de vaststelling van hun wedde door de gemeenteraad, zou de gouverneur kunnen beroep aantekenen en in sommige
gevallen zou het centraal bestuur zelf die benoeming kunnen doen. Voor
de uitbetaling van de door de wet aan de gemeenten opgelegde uitgaven
en bij weigering van de gemeentelijke overheid, zou dezelfde sanctie
worden voorzien als voor de Deputatie : ambtshalve uitbetaling door de
gouverneur.
Het ontwerp van de regering wordt, zoals gebruikelijk, door de Kamer
in zes afzonderlijke secties besproken, die één van hun lede.n, met het verslag van de bespreking afvaardigen naar de centrale sectie, waar het ontwerp aan de hand van deze verslagen andermaal in zijn geheel besproken
wordt en een rapport wordt opgesteld ten behoeve van de bespreking in
openbare zitting van de Kamer. Nu gebeurt er iets merkwaardig. Sinds
1878 hebben de Liberalen de meerderheid in de Kamer, en na de partiële
verkiezingen van 1880 en 1882 bedraagt deze meerderheid precies 20
zetels 7 • De centrale commissie die het ontwerp van de regering behandelt
bestaat echter uit 4 katholieken, waaronder de voorzitter Descamps en de
verslaggever Ch. Woeste en slechts 2 liberalen ! De verklaring hiervoor
moet gezocht worden in het parlementair absenteïsme van de meerderheid8 •
Het verslag van de centrale sectie wordt pas op 26 juli 1883 neergelegd 9 •
Niet alleen heeft Charles Woeste zijn tijd genomen om de synthese te
maken van de besprekingen in de zes secties en in de centrale sectie,
niet alleen heeft hij door deze laatste aan de regering een aantal vragen
Katholieken 59 zetels, Liberalen 79 zetels, Cfr. Luyckx o.c. p. 179.
Annales parlementaires Chambre. Session 1887-1888, séance du 16 novembre
1887, p. 23 Ensch : "Sûrs de leur majorité, les membres de la gauche se sont abstenus
d'assister aux délibérations des sections. Les membres de la droite, au contraire,
obéissant évidemment à un mot d'ordre, se glissèrent, dit-on, à pas de Joup dans Jes
sections et parvinrent ainsi, sans crier gare, à s'emparer de la majorité dans quatre
sections sur six."
De versie van Ch. Woeste is al even schilderachtig :
Id. p. 29 : "A entendre l'honorable membre, Ie projet de loi ne serait pas autre
chose que Ie produit d'une conspiration ... En quoi a consisté cette conspiration? Les
membres de la gauche dormaient, a-t-il dit; et nous, Messieurs, nous sommes restés
éveillés : voilà notre premier crime. Nous nous sommes rendus publiquement dans
les sections auxquelles tout Ie monde avait été convoqué. Etant dans les sections,
quel a été notre tort ? Ça été de oe plus porter nos suffrages sur des membres de la
gauche et de nommer de nos amis pour nous représenter à la section centrale. Nous
avons réussi ainsi, par une machination inqualifiable, à former une section centrale
composée en majorité de nos amis !"
9 Chambre des Représentants. Session de 1882-1883. Documents no 223, pp. 367393.
7
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laten stellen die uitvoerig en tijdrovend opzoekingswerk meebrachten, niet
allen heeft hij, aan de hand van deze gegevens, de voorstellen van de
regering weerlegd en een zeer uitvoerig en scherp rekwisitoir opgesteld
tegen haar politiek en meer bepaald tegen het optreden van gouverneur
Heyvaerfl(), maar bovendien doet hij in zijn rapport een reeks voorstellen
om de provincie- en gemeentewetten te wijzigen in diametraal tegenovergestelde zin aan het regeringsontwerp, door het versterken van de provinciale- en gemeentelijke autonomie en het drastisch beknotten van de
bevoegdheid van de gouverneur en van het centraal bestuur. Al deze voorstellen zijn eveneens de weerspiegeling van conflicten die tussen de (liberale) gouverneurs en de (katholieke) Bestendige Deputaties, tijdens de
schoolstrijd, gerezen zijn.
Volgende wijzigingen worden voorgesteld :
1. Aan de provinciewet :
Geen enkel stuk betreffende het beheer van de provincie mag onttrokken worden aan het onderzoek van de provincieraad (art. 60) 11 •
Het is de Bestendige Deputatie (en niet meer de gouverneur) die de
zaken van provinciaal belang instrueert. Zij neemt het dagelijks bestuur
waar, voert de beslissingen van de provincieraad uit en spant eventueel
processen in (art. 124 § 2) 12 • Zij beraadslaagt en geeft advies over de
I<l "Le gros volume élaboré par l'honorable M. Woeste ne constitue qu'une longue
récrimination à l'adresse de M. Heyvaert; il semble n'avoir été rédigé qu'avec la
pensée unique d'être désagréable à eet ancien fonctionnaire ... ".
Bara tijdens de Kamerzitting van 15 nov. 1887, Annales parlementai'res Chambres.
Session de 1887-1888, p. 14.
Waarop de Katholieke minister van Binnenlandse Zaken Devolder replikeert: " ... Ie
projet de loi déposé par !'ancien gouvernement libéral a été, en réalité, inspiré par
M. Heyvaert lui-même. · 11 est évident que ce projet a été élaboré par Ie cabinet de
1878 dans Ie seul but de fournir à M. Heyvaert les moyens de continuer contre la
députation de la Flandre occidentale la guerre de vexations de tout genre, de mesures aggressives tantót inutiles et souvent illégales, qu'il avait entreprise." Id. p. 19.
In ons tweede deel geven wij een overzicht van dit rekwisitoir, dat een samenvatting
is van het politiek conflict tussen gouverneur Heyvaert en zijn Bestendige Deputatie.
11 In 1880 had de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen beslist dat de
schoolbegrotingen van al de gemeenten haar voor onderzoek zouden worden overgemaakt; op voorstel van de gouverneur werd deze beslissing bij K.B. van 13 januari
1881 vernietigd.
1.z Op 19 en 23 juli 1879 had de provincieraad van West-Vlaanderen beslist een
advokaat aan te duiden om haar belangen te verdedigen in een proces en had
daarna de uitvoering van deze beslissing toevertrouwd aan de Bestendige Deputatie;
zich beroepend op art. 124 had de gouverneur deze beslissing doen vernietigen en
zelf een (liberaal) advokaat aangeduid.
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uitvoering van de wetten van algemeen belang die van toepassing zijn op
de provincie (art. 106). De gouverneur leidt het vooronderzoek (alleen)
van de zaken van algemeen belang (art. 122) en staat in voor de uitvoering ervan (art. 124). De Bestendige Deputatie levert de uitbetalingsmandaten af, binnen het kader van de op de begroting voorziene kredieten
(art. 112).
De wedde van de provinciale griffiers in de provincie Antwerpen, Brabant, Luik en Oost-Vlaanderen wordt vastgelegd op 8.000 fr., in de
andere provincies: 7.000 fr. met een mogelijke toeslag van 1.000 fr. na
tien jaar dienst (art. 120).
De voorstellen van de regering om aan de gouverneur de macht toe te
kennen, bij weigering van de Deputatie, ambtshalve een aantal uitvoeringsbesluiten te nemen, worden eenvoudig genegeerd. Dit komt dus neer op
een uitsplitsing van de bevoegdheden : alleen de Deputatie zal nog bevoegd zijn voor de zaken van zuiver provinciaal belang, terwijl de zaken
van algemeen belang, die van toepassing zijn op de provincie alleen nog
door de gouverneur zullen behartigd worden.
2. Wijzigingen van de gemeentewet
Deze wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de verkiezing, door
de gemeenteraad, van het schepencollege (tot dan toe werden zij zoals
de burgemeester door de koning benoemd - art. 2); op de beperking van
de tussenkomst van speciale regeringscommissarissen, tot de uitvoering
van .ambtswege van de w~tten en voorschriften van algemene aard, of de
beslissingen van de provincieraad en de Bestendige Deputatie, indien de
gemeentelijke overheid weigert deze voorschriften en beslissingen uit te
voeren (art. 88). De uitvoering van deze wetten en voorschriften behoort
normaal tot de bevoegdheid van de burgemeester en slechts bij uitzondering tot de bevoegdheid van het schepencollege (art. 90). De benoeming,
schorsing of afzetting van de gemeentesecretaris (art. 109) en de gemeenteontvanger (art. 114) behoren aan de gemeenteraad, mits goedkeuring door de Bestendige Deputatie. Bij betwisting komt de uiteindelijke
beslissing toe aan de gemeenteraad (en niet aan de gouverneur zoals in het
regeringsvoorstel).
De regeringsvoorstellen betreffende de cumul van deze ambten met dit
van onderwijzer, de vaststelling van hun wedde en de uitbetaling van
mandaten ambtshalve door de gouverneur, bij weigering van het gemeentebestuur, worden eenvoudig genegeerd.
Door het onverwachte lot dat aldus aan haar ontwerp beschoren werd,
is de liberale regering niet meer haastig de bespreking van de wijzigingen
aan de provincie- en gemeentewet in openbare zitting te laten doorgaan.
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Na de verkiezingen van 1884 die de katholieken in de Kamer een meerderheid bezorgen van 34 zetels komt op 16 juni 1884 het kabinet Malou
aan de macht, die zich haast een nieuwe schoolwet te laten stemmen (20
september 1884) en daarna door de koning gedwongen wordt af te treden,
ingevolge de voor de Liberalen gunstige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 oktober 1884.
Het katholiek kabinet Beernaert dat daarop volgt (26 oktober 1884)
brengt eerst de gemoederen tot bedaren rond de schoolwet, daarna wordt
het in beslag genomen door de koloniale en de militaire politiek van koning Leopold II en de sociale onlusten die zich in 1886 voordeden en de
regering verplichtten de eerste sociale wetten op te stellen 13 •
Zo komt het dat pas in de parlementaire zittijd 1887-1888 de wijzigingen van de provincie- en gemeentewet weer aan de dagorde worden
gesteld, nadat zowel van liberale zijdeH als door de katholieke regering
zelf1 5 amendementen op het voorstel van de centrale sectie zijn voorgesteld.
Deze amendementen bevestigen in omgekeerde zin de uitspraak van
Anselme Batbie : "A ceux qui gouvernent, l'idée vient rarement de limiter
leur puissance et d'ordinaire, iJs attendent, pour défendre la décentralisation, que les circonstances les aient rejetés dans l'opposition" 16 • De
regering stelt namelijk voor de macht die door de centrale sectie in 1883
aan de Bestendige Deputatie werd toegekend, enigszins te milderen door
haar de verplichting op te leggen haar beslissingen in zaken die zij tot
zich getrokken heeft, te motive en en in die vorm openbaar te maken, terwijl de gouverneur het recht krijgt tegen deze beslissingen beroep aan
te tekenen bij de regering (ar . 106). Ook wordt aan de gouverneur opnieuw het recht toegekend in te staan voor de uitvoering van de besluiten
I
van de provincieraad of de :peputatie, maar deze laatste behoudt het
recht deze uitvoering op zichl te nemen (evocatierecht), onder dezelfde
voorwaarden van motivering en publicatie als hoger vermeld (art. 124).
Verder worden een aantal wijzigingen aangebracht van meer administratieve aard, maar die toch aanleiding gegeven hebben tot politieke moeilijkheden onder de liberale regering. Zo wordt gestipuleerd dat de gouverneur de directeurs en afdelingschefs van de provinciale administratie
benoemd uit een lijst van drie kandidaten voorgedragen door de BestenCfr. Luyckx, o.c., pp. 197-205.
Door Ch. Buis tijdens de zittijd 1886-1887. Annales parlementaires Chambre.
Session 1886-1887. Document n• 82, pp. 68-89.
15 Door minister J . Devolder, tijdens de zittijd 1887-1888, id. Document n• 7, p. 4.
16 Aangehaald door Jacobs tijdens het debat van 15 november 1887, Annales parlementaires Chambre. Session de 1887-1888, p. 11.
13
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dige Deputatie, dat de burgemeester en het schepencollege instaan voor
de publicatie van hun beslissingen en deze van de gemeenteraad, door afkondiging, plakbrieven of elk ander middel. Verder wordt de wijze van
stemmen verbeterd voor de verkiezing van diverse ambtenaren of mandatarissen door de gemeenteraad en wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van stemgerechtigdheid bij de verkiezing van bloed- of aanverwanten. Tenslotte wordt voorzien dat de burgemeester het recht heeft de
adjunct van de politiecommissaris, en de politieagenten te schorsen in hun
ambt.
Het debat in de Kamers is gebaseerd op de voorstellen van de centrale
sectie van 1883 met de regeringsamendementen van 1887 17 • De hoofdpunten van de discussie zijn vooreerst tijdens de algemene bespreking de
discussie tussen de voorstanders en de tegenstanders van de provinciale
en gemeentelijke autonomie. Tijdens de bespreking van de artikelen vormt
vooral de verkiezing van het schepencollege de grote struikelblok - dat
is ook het geval in de Senaat - en in mindere mate de schorsing en
bestraffing van de politiecommissaris en zijn adjuncten en het probleem
van de verwantschap bij de verkiezing van ambtenaren of mandatarissen
in de schoot van de gemeenteraad. Tijdens de besprekingen worden een
aantal nieuwe wijzigingen voorgesteld en goedgekeurd zoals het facultatief
maken van de lezing van het proces-verbaal van de voorgaande zitting in
de provincieraad (art. 55), het openbaar karakter van de zitting tijdens
dewelke de Bestendige Deputatie uitspraak doet over de validiteit van de
verkiezingen (art. 104) en het toepassen van de nieuwe voorschriften bij
verkiezing van bloed- of aanverwanten, op de provincieraadsleden (art.63).
Vanuit historisch standpunt zijn uit de wijzigingen aan de provinciewet
in 1883-1887 een aantal vaststellingen te doen.
De Bestendige Deputatie, en daardoor ook de Provincieraad, wordt niet
langer als een zuiver administratief bestuursorgaan, maar tevens als een
politiek lichaam aanvaardJJS. Hiervoor geeft Ch. Buis overige.ns een ver-

Zittingen van de Kamer van 15 en 16 november 1887 voor de algemene bespreking, 18, 22, 23, 24, 25 en 29 november voor de bespreking van de artikels in
eerste lezing, 6 en 13 december voor de geamendeerde artikels in tweede lezing en
definitieve stemming met 60 tegen 29 stemmen en 2 onthoudingen. In de Senaat besprekingen van 27 en 28 december.
18 Alleen Ch. Buls herinnert er, op 15 november 1887, aan dat de provincies en
gemeenten in de opvattingen van het Nationaal Congres een vierde en administratieve macht vormden. Annales parlernentaires. Charnbre. Sessi'on 1887-1888, p. 9.
In de Senaat verklaart Ch. De Brouckere op 27. 12.1887 uitdrukkelijk, na gewezen
te hebben op het feit dat de wetgever zich genoodzaakt zag "pour des raisons qu'il
17
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klaring : na gewezen te hebben op het hybride karakter van de bevoegdheden van de Bestendige Deputatie voegt hij eraan toe: "Ces difficultés
se compliquent encore par ce fait que la Chambre, corps essentieHement
politique, impose à ces autorités administratives l'obligation d'exécuter
des lois qui ont souvent un caractère politique" 1 9 •
De vrees die tijdens de bespreking van de provinciewet in 1834 werd
uitgesproken, nl. dat de provincies een politieke macht zouden vormen
die de actie van het centraal bestuur in gevaar brengt, is tijdens de schoolstrijd van 1879-1884 bewaarheid geworden in vijf van de negen provincies, ofschoon het verzet zich steeds binnen de wettelijkheid heeft gehouden, maar dan binnen de letter van de wet2°, en op geen enkel ogenblik een revolutionair karakter heeft aangenomen.
Zoals wij later zullen zien ging West-Vlaanderen hierbij voorop. Het
is in deze provincie dat de antitese tussen de twee partijen omwille van
de schoolwet van 1879 de scherpste vormen heeft aangenomen en aldus
een aantal onvolmaaktheden van de bestaande wetgeving heeft aan het
licht gebracht. Deze antitese veroorzaakt - dit kan geen ogenblik betwist worden - het radicale regeringsontwerp van 1882. Op zijn beurt
lokte dit ontwerp een even radicaal tegenvoorstel uit van de katholieke
oppositie. Het was een briljante en ongenadige afrekening, waarbij echter
de kern van de zaak : de efficiënte werking van de provinciale en gem~entelijke instellingen en hun harmonische verhouding tot het centraal
bestuur grotendeels opgeofferd werd aan partijpolitieke doelstellingen.
Dank zij de amendementen en het matigend optreden van de regering
J3eernaert tijdens de discussie van het wetsontwerp is er uiteindelijk een
est inutile de rappeler" het recht uitspraak te doen inzake betwistingen over de samenstelling van de kiezerslijsten, sommige belastingen en de herkeuring der lotelingen, van de Deputatie aan het Beroepshof over te dragen : "Cela n'indique pas
qu'on ait une extrême confiance dans la juridiction des députations. Et, de fait, je
dois dire que cette confiance, je ne l'ai pas non plus, parce que, malheureusement
- je n'accuse ni un parti ni l'autre - ce qui semble prédominer dans la nominatien
des membres de ce corps électif, c'est, avant tout, de savoir non pas s'ils conviennent tout à fait pour leurs fonctions, mais s'ils appartiennent à telle ou telle opinion."
Annales parlementaires. Sénat. Session 1887-1888, p. 61.
19 O.c., p. 10.
20 Zo bijvoorbeeld de wijziging aangebracht aan art. 88 en 90 van de gemeentewet, waar het woord 'ordonnances' vervangen wordt door de woorden 'arrêtés et
règlements', omdat de liberale regering - gesteund door twee uitspraken van het
Hof van Cassatie - zich op de etymologische betekenis van het woord 'ordonnance'
(= bevel) beriep om de gemeentebesturen te verplichten een circulaire ter verklaring
van de schoolwet van 1879 in de gemeente aan te plakken. Cfr. Verslag van Ch.
Woeste, Documents p. 381 en de discussie van 24 november 1887. Annales parlementaires. Chambre. Session de 1887-1888 pp. 103-104.
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nieuw evenwicht ontstaan, maar dan op ·het politiek vlak, tussen de
Bestendige üeputatie, als emanatie van de Provincieraad, én als uitvoerder
van een aantal opdrachten van het Centraal bestuur, naast of samen met
de gouverneur enerzijds en anderzijds de gouverneur, wiens politieke functie als vertegenwoordiger van de regering wordt afgezwakt ten voordele
van een administratief coördinerende functie. Een heftig politiek debat
is uitgemond in een grondige wijziging die gebleken is juridisch een verbetering te zijn door een klare afbakening van de wederzijdse bevoegdheden en het uitsluiten van onderlinge conflicten21 •
Terloops wil ik er ook op wijzen dat zowel in de discussie van de provincie- en gemeentewet in 1834-1836 als in deze van. 1887, de Senaat
een ondergeschikte rol vervult en de juridische aspekten van de wetsontwerpen ten gronde uit doorgepraat worden in de Kamer en niet zoals dat heden meer het geval is - in de Senaat.
Het politiek karakter van de provincieraad wordt bevestigd en geïnstitutionaliseerd door de grondwetsherzieningen van 7 september 1893 en 15
oktober 1921 en de daarbij aansluitende provinciale kieswetten van 22
april 1898 en 19 oktober 1921.
De grondwetsherziening van 1893 voert het Algemeen Meervoudig
Stemrecht en de verplichte stemming in voor de mannen. Een wijziging van
art. 53 van de grondwet schrijft de verkiezing voor door de provincieraden
van 2 tot 4 provinciale senatoren per provincie'l 2 • De invoering van deze
provinciale senatoren, die enerzijds volgens een getrapt kiesstelsel verkozen worden en anderzijds aan minder zware voorwaarden moeten voldoen om verkiesbaar te zijn 23 , brengt mee dat het lot van de provincie-_
raden aan dat van de Senaat wordt gekoppeld. Voorheen waren het de
kiezers voor de Kamer die de provincieraadsleden verkozen, nu stipuleert
de wet van 22 april ·1898 op de provincieraadsverkiezingen dat degene
die stemgerechtigd zijn voor de Senaat het ook zijn voor de provincieraad
(art. 1). Meteen wordt het stemrecht voor de provincieraad ontnomen aan

21

Zie hiervoor ook J. Van Acker, o.c., p. 58.
In 1893 2 senatoren voor de provincies met min dan 500.000 inwoners, 3 voor
500.000 tot 1.000.000 en 4 voor meer dan 1.000.000 inwoners. De grondwetsherziening van 1921 stelde als algemene regel : 1 provinciaal senator per 200.000 inwoners, met een minimum van 3 per provincie.
23 Zij zijn niet aan de cijnsverplichting onderworpen (art. 56bis van de grondwet).
Dit is dus een eerste schuchtere poging om de Senaat te democratiseren. In 1921 zal
de cijnsverplichting voor de rechtstreeks verkozen senatoren herleid worden tot een
kadastraal inkomen van ten minste 12.000 fr. en het betalen van een minimum
directe belasting van 3.000 fr. per jaar. Nog steeds is deze cijns voorgeschreven (art.
56bis, 13~ der Grondwet).
Z2
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de vreemdelingen die alleen de kleine of gewone naturalisatie verworven
hebben 24 en wordt de stemgerechtigde leeftijd voor de provincieraad van
25 op 30 jaar gebracht. De ambstermijn van de provincieraad wordt in
overeenstemming gebracht met deze van de Senaat : 8 jaar (met partiële
hernieuwing om de 4 jaar) in plaats van 4 zoals voor de Kamer. De
grondwetsherziening en de kieswet van 1921 zal de ambtstermijn voor
Senaat en provincieraad terugbrengen tot 4 jaar en de stemgerechtigde
leeftijd tot 21 jaar. Toch blijven er twee anomalieën bestaan : in de Senaat (en in de Kamer) wordt de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd
(wet van 29.12.1899), maar in de provincieraad blijft de verkiezing bij
absolute meerderheid geldig. Anderzijds blijft de provincieraad onontbindbaar25. Hieraan wordt door de grondwetsherziening en de kieswet van
1921 een einde gesteld: bij ontbinding van de Senaat kan de koning de
provincieraad ontbinden~ 6 , en ook voor de provincieraad geldt voortaan
de evenredige vertegenwoordiging27.
Vanuit historisch standpunt is deze ingrijpende wijziging in de bevoegdheden van de provincieraad niet een gevolg van een innerlijke evolutie,
noch van een machtsstrijd in de schoot van de provincieraad. Zij is het
gevolg van uiterlijke faktoren : de toenemende machtsverwerving van de
arbeiders en de kleine burgerij, die de regering noopte tot de toekenning
van het Algemeen Stemrecht. Om dit te compenseren wilde de regering
het conservatief en dus remmend karakter van de Senaat versterken, en
daarom voor dit lichaam een getrapt kiesstelsel invoeren. Zoals steeds
in de debatten waar tegengestelde opvattingen scherp afgelijnd tegenover
elkaar staan, heeft het Parlement een compromisvoorstel uitgewerkt28 • De
Senaat wordt gedeeltelijk volgens een getrapt kiesstelsel, gedeeltelijk door
rechtstreekse verkiezing samengesteld.
Hierbij kan men zich toch de vraag stellen of de regering en het parlement zich terdege rekenschap gegeven hebben van de weerslag die de
invoering van provinciale senatoren, op de provincieraad als instelling,
zou meebrengen. Zij schijnen vooral de remmende functie van de Senaat
op het oog gehad te hebben.
De rol die in deze aan de provincieraad werd toebedeeld werd gezien
als een garantie voor dit conservatief karakter van de Senaat. Daarop
u Cfr. J. Van Acker, o.c., p. 83.
Men zal zich herinneren dat het voorstel aan de koning de macht toe te
kennen de provincieraden te ontbinden in 1834 aanleiding gaf tot gepas.sioneerde
debatten en uiteindelijk door de Kamer werd verworpen.
:26 Art. 56 quater van de grondwet.
27 Wet van 19 oktober 1921 art. 18, 19, 20.
2 8 Cfr. J. Gilissen, Le régime représentatif en Belgiqu e depuis 1790. p. 125.
25
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wordt in de motivatie voor de instelling van provinciale senatoren uitdrukkelijk de nadruk gelegd 20 • Dit wijst erop dat de Provincieraad, in de
geest van de wetgever van ·1893, wel degelijk een politieke functie te
vervullen had, maar een politieke functie met een specifiek conservatief
karakter.
De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht (voor de mannen) in 1921 en de virtuele afschaffing van de ei jusverplichting voor de
senatoren heeft hieraan een einde gesteld. Er is een politieke nivellering
ontstaan van de verschillende verkozen lichamen : Kamer, Provincie- en
Gemeenteraad, waarbij alleen de Senaat zich onderscheidt, zowel door zijn
samenstelling (rechtstreeks verkozen senatoren, provinciale en gecoöpteerde senatoren), als door de eisen van verkiesbaarheid en zelfs de kiesomschrijvingen voor de rechtstreeks verkozen senatoren, die verschillen
van deze voor de volksvertegenwoordigers. Om al deze redenen heeft
de Senaat nog iets van zijn oorspronkelijk conservatief karakter behouden.

'29 "In dit systeem. .. hoopt de commissie een geheel van waarborgen te vinden
om de Senaat zijn behoudsgezind karakter te doen bewaren : de leeftijd van 30 jaar,
de voorwaarden van verkiesbaarheid vereist van het merendeel der senatoren, en
bovendien, de tussenkomst van de provinciale raden" aangehaald bij J. Van Acker,
o.c., p. 89. (Wij cursiveren).
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EVOLUTIE
VAN DE INSTITUTIONELE ASPEKTEN
1. De kieskantons

In het eerste regeringsontwerp van de provinciewet door minister E.
de Sauvage in juni 1831 voorgesteld, werd de electorale indeling van het
Hollands regime uitdrukkelijk behouden: art. 8. "Les district électoraux
des campagnes, tels qu'ils existaient pour la formation des Etats provinciaux, sont maintenus et porteroot dorénavant le nom de cantons électoraux. Les communes qui formaient antérieurement partie de l'ordre des
villes farmeroot chacune un caoton électoral." en in het volgende artikel
wordt verwezen naar de bijgaande tabel, zowel voor wat de indeling in
kieskantons, het aantal te verwerven mandaten, als de minimum kiescijns betreft•.
Deze tabel van 1831 bevat de 15 steden en 12 plattelandsdistricten
zoals zij in het Projet de règlement pour l' administration des communes
rurales de la Province de la Flandre occidentale, door de Provinciale Staten van West-Vlaanderen samengesteld werden op 17 juli 1816 en bij
K.B. van 3 januari 1818 goedgekeurd 2 • De verdeling van het aantal
zetels heeft echter in 1831 wijzigingen ondergaan.
Deze indeling is als volgt :

1 Cfr. E. Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique. t. 5. Pièces justificatives n" 38, pp. 254-261. In dit ·ontwerp wordt dus, zoals onder het Nederlands
Regime, de administratieve indeling van de provincie, als kiesindeling voorgesteld.
Het dient opgemerkt dat Etienne de Sauvage, een Luiks magistraat en gemeenteraadslid, actief was in de Petitieactie tegen Willem I. Hij behoorde tot de liberale opinie.
Nadat hij ka,binetsformat~ur was geweest tijdens het Regentschap van Surlet de
Chokier (23.03.1831) en minister van Binnenlandse Zaken (23.03 - 21.07.1831), behield hij deze portefeuille gedurend één week (26.07 - 3.08.1831) in de eerste regering de Mûelenaere· aangesteld door Leopold I.
2 Verzameling der Akten van Algemeen Bestuur van de Provincie West-Vlaanderen, 5(1818) pp. 98-105.
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Kantons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aantal zetels

Brugge
Ieper
Kortrijk
Oostende
Tielt
Poperinge
Roeselare
Izegem
Diksmuide
Veurne
Nieuwpoort
Warneton
Wervik
Menen
Torhout
Brugge extra muros: (37 gemeenten)
St. Andries, Assebroek, Beernem, Blankenberge, Koolkerke, St. Kruis, Damme, Uudzele, Heist, Hoeke, Houtave,
J abbeke, St. Joris, Knokke, Lapscheure, Lissewege, Loppem, Meetkerke, St. Michiels, Moerkerke, Nieuwmunster,
Oedelem, Oostkamp, Oostkerke, St. Pieters, Ramskapelle,
Snellegem, Stalhille, Sijsele, Uitkerke, Varsenare, Waardamme, Wenduine, Westkapelle, Zedelgem, Zerkegem, Zuienkerke
17. Kortrijk extra muros (19 gemeenten)
Aalbeke, Bavikhove, Bellegem, Beveren, Bissegem, Deerlijk, Dottignies, Harelbeke, Heule, Herseaux, Hulste, Kooigem, Kuurne, Lendelede, Luingne, Marke, Moeskroen,
Rollegem, Zwevegem
18. Ieper extra muros (24 gemeenten)
Beselare, Bikschote, Brielen, Esen, Geluveld, Hollebeke,
Hou tem, Klerken, Langemark, Merkem, Mesen, N eerwaasten, Nieuwkerke, Passe.ndale, Voormezele, Woumen, Wulvergem, Wijtschate, Zandvoorde, Zarren, Zillebeke, Zo.nnebeke, Moorslede, St. Jan
19. Veurne extra muros (35 gemeenten)
Adinkerke, Alveringem, Avekapelle, Beveren, Booitshoeke,
Bulskamp, Eggewaartskapelle, Gijverinkhove, 's Heer Wil-
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9
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
5

5

4

4

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

lemskapelle, Hoogstade, Houtem, Izenberge, Kaaskerke,
Koksijde, Lampernisse, Lo, Leisele, Moeren, Nieuwkapelle,
Oeren, Oostduinkerke, Oostkerke, Oudekapelle, Pollinkhove, Pervi jze, Ramskapelle, St. J acobskapelle, St. Joris,
St. Rijkers, Steenkerke, Stuivekenskerke, Vinkem, Wulpen,
Wulveringem, Zoutenaaie
Oostende extra muros (31 gemeenten)
Bekegem, Bredene, Beerst, Eernegem, Ettelgem, Giste!,
Ichtegem, Keiem, Klemskerke, Koekelare, Leke, Leffinge,
Lombardsijde, Mannekensvere, Mariakerke, Middelkerke,
Moere, Oudenburg, Roksem, Schore, St. Pieterskapelle,
Slijpe, Snaaskerke, Stene, Vlissegem, Westende, Westkerke, Wilskerke, Zande, Zandvoorde, Zevekote
Torhout extra muros (11 gemeenten)
Aartrijke, Bovekerke, Gits, Handzame, Kortemark, Ruddervoorde, Lichtervelde, Koolskamp, Vladslo, Werken,
Zwevezele
Tielt extra muros (7 gemeenten)
Aarsele, Egem, Kanegem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede,
Wingene
Wakken {12 gemeenten)
Dentergem, Desselgem, Ingelmunster, Markegem, Oeselgem, Oostrozebeke, St. Baafs-Vijve, Ooigem, St. ElooisVijve, Wakken, Waregem, Wielsbeke
A velgem (17 gemeenten)
Anzegem, Avelgem, Bossuit, Gijselbrechtegem, Heestert,
Helkij.n, Ingooigem, Kerkhove, Moen, Kaster, Otegem,
Outrijve, St. Denijs, Spiere, Tiegem, Vichte, Waarrnaarde
Menen extra muros (11 gemeenten)
Dadizele, Geluwe, Gullegem, Komen, Lauwe, Ledegem,
Moorsele, Rekkem, Rollegemkapelle, St. Eloois Winkel,
Wevelgem
Roeselare extra muros (1 0 gemeenten)
Ardooie, Beveren, Emelgem, Hooglede, Kachtem, Oostnieuwkerke, Oekene, Rozebeke, Rumbeke, Staden
Poperinge extra muros (20 gemeenten)
Boezinge, Dikkebus, Dranouter, Elverdinge, Haringe, Kernmei, Krombeke, Loker, Noordschote, Oostvleteren, Reninge, Re.ningelst, Proven, Watou, Westouter, Westvleteren, Woesten, Zuidschote, Stavele, Vlamertinge

4

4

4

4

4

4

4

4
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Als wij deze tabel even bekijken stellen wij vast :
1. Dat de steden samen 33 mandaten hebben, en het platteland 50.
Tijdens het Hollands regime telde de adel 14 mandaten, de steden 33 en
het platteland 36 vertegenwoordigers. In het ontwerp de Sauvage worden
dus de 14 mandaten van de adel eenvoudig aan het platteland toe;gekend, dat daardoor een enorm overwicht krijgt. Het lijkt ons niet dat
lmen hierachter een ideologische bedoeling kan zoeken (het platteland
was zeker meer conservatief, en katholiek, dan de steden), aangezien Et.
de Sauvage een Luikse liberaal en anti-orangist was. Wellicht was het
zijn bedoeling zo vlug mogelijk een provinciewet af te kondigen, en baseerde hij zich hierbij zoveel mogelijk op de bestaande toestand, zonder
de volle politieke draagkracht van de voorgestelde wijzigingen te beseffen.
Hij was immers magistraat.
2. Er is een enorm verschil tussen de omvang van de verschillende
plattelandsdistricten. Wij geven ze in rangorde en voegen er het bevolkingscijfer aan toe 3 •

Kanton
Brugge extra muros
Veurne extra muros
Oostende extra muros
leper extra muros
Poperinge extra muros
Kortrijk extra muros
Avelgem
Wakken
Torhout extra muros
Menen extra muros
Roeselare extra muros
Tielt extra muros

Gemeenten

Bevolking

Mandaat

37
35
31
24
20
19
17
12
11
10
10
7

36.068
22.695
27 .014
43.799
26.496
46.547
30.435
27.970
27.594
28 .584
31.946
31.251

5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4

Men heeft dus noch rekening gehouden met het bevolkingscijfer (leper
telt er meer dan Brugge), noch met het aantal gemeenten (Veurne telt
er meer dan Kortrijk) om het aantal zetels toe te kennen.
J De bevolkingscijfers ontlenen wij aan J. De Smet, D e bestuurlijke indeling van
West-Vlaanderen onder het N ederlands Bewind, in Anna/es ... Société d'Emulation
de Bruges 91(1954) pp. 149-154.
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3. Tenslotte is er nog een verrassend feit, op aandringen van de Provinciale Staten machtigde een K.B. van 12 april 1822 deze de indeling
van de plattelandsdistricten te herzien. Op 4 juli 1822 beslisten de Provinciale Staten de 12 kantons tot 8 terug te brengen. Deze beslissing
werd goedgekeurd bij K.B. van 7 maart 1823 4 • Deze zijn: Brugge,
Oostende, Diksmuide, Veurne, Ieper, Kortrijk, Tielt en Roeselare, en
werden door het Belgisch regime behouden als 8 bestuurlijke arrondissementen. Waarom heeft het regeringsontwerp van 1831 teruggegrepen
naar de indeling van 1816-1818, en niet naar deze van 1822-1823? Of
zijn de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten na 1823
blijven doorgaan op basis van de eerste indeling ?
Wij hebben hoger gezien dat er van het regeringsontwerp van provinciewet van 1831 niets terecht kwam ingevolge het aftreden van de regering
de Sauvage, en dat de regering de Mûelenaere het onderzoek van de
nieuw te maken provincie- en gemeentewetten aan een speciale commissie
toevertrouwde. Het regeringsontwerp van 1834 voorziet een totaal van
38 mandaten voor 36 kantons. Deze kantons zijn de vredegerechtkantons,
zoals zij in een regeringsontwerp van 22 februari 1834 waren voorgesteld, en dat' volgens Ch. Van Reepinghen 5 grotendeels teruggrijpt naar
de indeling van de vredegerechtkantons in de Franse periode. Vooraleer
op deze bewering verder in te gaan, moeten wij nog vermelden dat deze
indeling van de vredegerechtkantons, zoals door de regering op 22 februari 1834 voorgesteld, door de kamers nooit besproken werd, maar omdat
zij ondertussen aanvaard was als basis voor de provincieraadsverkiezingen
werden er later geen grondige wijzigingen meer aangebracht 6 •
4 Id. en J. De Smet, De oorsprong van de acht bestuurlijke arrondissementen
der provincie West-Vlaanderen (/823) in Biekorf 36(1930) pp. 22-27.
s Ch. Van Reepinghen, Verslag over het ontwerp van wet houdende het gerechtelijk Wetboek in Parlementaire Bescheiden. Senaat. Zitting 1963-64, no 60. Op
23 mei 1834 wordt door Schaetzen namens de centrale sectie van de Kamer verslag
uitgebracht over het regeringsontwerp in zijn geheel. Verwijzend naar het Nederlands voorbeeld van 1828 en 1829 stelt de centrale sectie voor het regeringsvoorstel uit te splitsen in 1. een afzonderlijke wet voor de vredegerechtskantons van elke
provincie afzonderlijk,
2. een wet over de bevoegdheid en de woonplaats van de notarissen,
3. een wet op het overdragen van de notariële hangende zaken, de gerechtelijke
politie en de hypothecaire inschrijvingen.
Maakt alles samen 11 wetten die hadden moeten tot stand komen vóór de afkondiging van de provinciewet Misschien ligt daar één van de redenen waarom van het
ganse project niets in huis gekomen is, ofschoon de verslagen voor de vredegerechtskantons van elke provincie - zoals wij verder zullen zien - werden neergelegd (Moniteur be/ge van 16.06.1834).
6 Ch. Van Reepinghen ibid. Zie ook Documents par/ementaires Chambre. Session
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Maar keren wij terug tot het regeringsontwerp van 1834 dat uiteindelijk door het parlement, mits verhoging van het aantal mandaten, in 1836
gestemd werd als kiesindeling voor de provincieraden. Deze indeling die
de kieskantons doet samenvallen met de vredegerechtkantons grijpt terug
naar de Franse indeling van de vredegerechtkantons.
Op 9 Brumaire an IV (31 oktober 1795) werd het Département de la
Lys ingedeeld in 28 kantons, en daar er een aantal gemeenten vergeten
waren, op 26 Pluviöse an IV (15 februari 1796) in 40 7 • Deze kantons die
ressorteerden onder vier arrondissementen Brugge, Kortrijk, Veurne en
Ieper, werden onder het Directoire door de wet van 17 Ventase an VIII
(8 maart 1800) - evenals de arrondissementen - afgeschaft als bestuurlijke indeling, maar beide bleven bestaan als gerechtelijke indeling.
Deze gerechtelijke indeling bleef bestaan onder het Nederlandse regime
tot de wet van 16 mei 1829 8 , die de veertig kantons herleidde tot 22, en
het gerechtelijk arrondissement Veurne afschafte en voegde bij dat van
Ieper. Met deze nieuwe indeling - die waarschijnlijk nooit werd toegepast - heeft de Belgische regering geen rekening gehouden, op enkele
.
zeldzame uitzonderingen na.
Wij maken dus de vergelijking van de Franse indeling in vredegerechtskantons door de wet van 15 februari 1796, met de kieskantons van de
provinciewet van 30 april 1836. Men houde hierbij rekening dat, volgens
de Franse wet van 15 februari 1796, de gemeenten met meer dan 5.000
inwoners een afzonderlijk kanton vormden.

1833-1834 n<> 69. Bij de bespreking van de provinciewet wordt herhaaldelijk onderlijnd dat het hier slechts om een voorlopige indeling gaat. De eerste afbakening van
de vredegerechtkantons gebeurt pas door de wet op de gerechtelijke organisatie
van 18 juni 1869 (art. 2 en bijgevoegde tabel).
7 Cfr. J. De Smet, Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen ...
pp. 8-11. Het ambt van vrederechter werd gecreëerd door de wet van 24 augustus
1790.
8 Journal officie[ du Royaume des Pays-Bas, 24(1829) n" 32, 11 p.
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Wet van 15 februari 1796

Wet van 30 april1836

ARRONDISSEMENT BRUGGE

Ardooie

Ardooie : Ardooie, Egem, Koolskamp, Zwevezele*

Brugge

Verspreid over 5 kantons

Damme : Damme, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Moerkerke., St.
Kruis, Oostkerke

Brugge 5 : Brugge F, Damme, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Moerkerke, St. Kruis, Heist, Hoeke,
Knokke, Lapscheure, Oostkerke,
Ramskapelle, Westkapelle

Gistel : Gistel, Bekegem, Eernegem,
Ettelgem, Leffinge, Leke, Mariakerke, Moere, Oudenburg, Roksem,
St. Pieterskapelle, Slijpe, Snaaskerke, Stene, Westkerke, Wilskerke,
Zande, Zandvoorde, Zevekote

Gistel : identiek min Stene

Houtave: Houtave, Blankenberge,
Bredene, Jabbeke, Klemskerke,
Meetkerke, Nieuwmunster, St. Pieters, Stalhille, Uitkerke, Varsenare,
Vlissegem, Wenduine, Zerkegem,
Zuienkerke

Brugge 4: Brugge E, Blankenberge,
Houtave, Klemskerke, Meetkerke,
Nieuwmunster, St. Pieters, Stalhille,
Uitkerke, Vlissegem, Wenduine,
Zuienkerke

Oostende

Oostende :
Stene

Oostkamp : Oostkamp, Assebroek,
Beernem, Loppem, Oedelem, Sijsele, St. Andries, St. Joris-ten-Distel, St. Michiels, Snellegem, Zedelgem, Waardamme

Brugge 1: Brugge A & B, Assebroek, Oedelem, St. Kruis, Sijsele
Brugge 2: Brugge C, Beernem,
Oostkamp, St. Joris, Waardamroe
Brugge 3 : Brugge D, J abbeke, Loppem, St. Andries, St. Michiels,
Snellegem, Varsenare, Zedelgem,
Zerkegem

Oostende,

Bredene,

* Deze is de indeling van de Nederlandse wet op de vredegerechtskantons van 16
mei 1829.
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Pittem : Egem, Pittem, Koolskamp,
Wingene, Zwevezele

Opgeslorpt door Ardooie, Ruiselede
en Tielt

Ruiselede

Ruiselede : Ruiselede, Wingene

Tielt

Tielt : Tielt, Pittem

Torhout :Torhout, Aartrijke, Handzame, Ichtegem, Koekelare, Lichtervelde, Kortemark, Ruddervoorde

Torhout 1 : Torhout 1, Kortemark,
Handzame, Lichtervelde
Torhout 2 : Torhout 2, Aartrijke,
Koekelare, lchtegem, Ruddervoorde

Westkapelle: Westkapelle, Heist,
Hoeke, Knokke, Lapscheure, Ramskapelle, St. Anna-ter-Muiden

Opgeslorpt door Brugge 5. Sint-Anna-ter-Muiden behoort bij Nederland.

ARROND;ISSEMENT VEURNE

Diksmuide, Diksmuide, Beerst, Bovekerke, Esen, Kaaskerke, Keiem,
Klerken, Merkem, St. J acobskapelle, Vladslo, Werken, Woumen, Zarren

Diksmuide: identiek min Beerst,
Keiem, St. J acobskapelle

H aringe : Haringe, Beveren, Krombeke, Proven, Stavele, Watou,
Westvleteren

Haringe: identiek plus Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge, Lo,
Pollinkhave

Lo : Lo, Alveringem, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge, Leisele, Nieuwkapelle, Oeren, Oudekapelle, Pollinkhove, St. Rijkers,
Vinkem, Wwveringem

Opgeslorpt door Haringe en Veurne

Nieuwpoort: Nieuwpoort, Lombardsijde, Mannekensvere, Middelkerke, Oostduinkerke, Schore, St.
Joris, Westende

Nieuwpoort: identiek plus Avekapelle, Booitshoeke, Beerst, Keiem, Pervijze, Ramskapelle, Stuivekenskerke, Wulpen, Zoutenaaie

Pervijze: Pervijze, Avekapelle,
Booitshoeke, Lampernisse, Oostkerke, Ramskapelle, 's Heer Willemskapelle, St. Katharinakapelle,
Stuivenkenskerke, Zoutenaaie

Opgeslorpt door Nieuwpoort en
Veurne
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V eurne : Veurne, Adinkerke, Buiskamp, Eggewaartskapelle, Koksijde,
Steenkerke, Wulpen, De Moeren

V eurne : identiek min Wulpen; plus
Lampernisse, Leisele, Alveringem,
Houtem, Nieuwkapelle, Oeren,
Oostkerke, St. Rijkers, Vinkem,
Wulveringem**

ARRONDISSEMENT IEPER

Dikkebus : Dikkebus, Reningelst,
Vlamertinge, Voormezele, Westouter

leper 2 : identiek min Westouter;
plus Ieper 2

Ieper

Gesplitst in 2 kantons

Elverdinge: Elverdinge, Bikschote,
Boezin ge, Brielen, N oordschote,
Oostvleteren, Reninge, Woesten,
Zuidschote

Elverdinge : identiek

Hoogtede : Hooglede, Beveren,
Gits, Oekene, Oostnieuwkerke, Staden, W estrozebeke

Hooglede : identiek min Oostnieuwkerke en W estrozebeke

Langemark

Opgeslorpt door Ieper 1

Poperinge

Poperinge : Poperinge, Reningelst,
Westouter

Warneton

Opgeslorpt door Mesen

Westnieuwkerke: Westnieuwkerke,
Dranouter, Kemmel, Loker, Mesen,
Wijtschate, Wulveringem

Mesen: Dranouter, Kemmel, Loker, Mesen, Nieuwkerke, Warneton,
Wulvergem, Wijtschate

Zonnebeke : Zonnebeke, Beselare,
GeluveJd, Moorslede, Passendale,
St. Jan, Zillebeke

Ieper 1 : Ieper 1, Beselare, Geluveld, St. Jan, Langemark, Zillebeke
Passendale : Passendale, Moorslede,
Oostnieuwkerke, (West)Rozebeke,
Zonnebeke
W ervik : zie arrondissement Kortrijk

':":' Stemt grotendeels overeen met het kanton Veurne van de wet van 16 mei 1829.
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ARRONDISSEMENT KORTRIJK

A velgem : Avelgem, Anzegem, Bossnit, Gijselbrechtegem, Heestert, Ingooigem, Kaster, Kerkhove, Moen,
Otegem, Outrijve, Tiegem, Vichte,
Waarrnaarde
Bellegem: Bellegem, Aalbeke, Dottignies, Helkijn, Herseaux, Kooigem, Lauwe, Luingne, Marke,
Moeskroen, Rekkem, Rollegem, St.
Denijs, Spiere
Harelbeke: Harelbeke, Beveren,
Deerlijk, Desselgem, St. ElooisVijve, Waregem, Zwevegem
/ngelmunster: Ingelmunster, Havikhave, Emelgem, Rulste, Kachtem,
Kuurne, Lendelede, Ooigem
Izegem
Kortrijk
Menen

Meulebeke
Moorsele: Moorsele, Bissegem, Dadizele, Gullegem, Heule, Ledegem,
Rollegemkapelle, St. Eloois-Winkel,
Wevelgem
Roeselare : Roeselare en Rumbeke
Wakken : Wakken, Aarsele, Dentergem, Kanegem, Markegem, Oeselgem, Oostrozebeke, St. BaafsVijve, Wielsbeke
W ervik : Wervik, Geluwe, Hollebeke, Hou tem, Komen, Bas-Warneton, Zandvoorde
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Avelgem: Avelgem, Bossuit, Heestert, Kerkhove, Outrijve, Kaster,
Moen, Tiegem, Waarrnaarde
Kortrijk 4 : Kortrijk 4, Anzegem,
Gijselbrechtegem, Ingooigem, Otegem, Zwevegem, Vichte
Kortrijk 3 : Kortrijk 3, Bellegem,
Kooigem, Dottignies, Spiere, St.
Denijs, Helkijn, Rollegem
Kortrijk 2 : Kortrijk 2, Aalbeke,
Herseaux, Luingne, Marke, Moeskroen
Harelbeke: identiek min St. ElooisVijve en Zwevegem
Kortrijk 1 : Kortrijk 1, Bavikhove,
Kuurne, Rulste, Lendelede
lngelmunster: Ingelmunster, Emelgem, Izegem en Kachtem
Opgeslorpt door Ingelmunster
Verspreid over 4 kantons
Menen : Menen, Bissegem, Dadizele, Lauwe, Ledegem, Rekkem,
Wevelgem
Meulebeke: Meulebeke, Aarsele,
Dentergem, Kanegem
Moorsele: Moorsele, Gullegem,
Heule, Rollegemkapelle, St. BloaisWinkel
Roeselare : Roeselare en Rumbeke
Oostrozebeke : Oostrozebeke, Markegem, Oeselgem, St. Baafs-Vijve,
St. Eloois-Vijve, Wakken, Wielsbeke
W ervik: identiek. Overgeheveld naar
het arrondissement Ieper.

Zeggen dat de kieskantons van 1836 overeenstemmen met de vredegerechtkantons van het Franse Regime is op zijn minst een haastige bewering.
In de verdeling van de kieskantons zoals die door de regering op 22
februari 1834 werd voorgesteld, en uiteindelijk in de provinciewet terecht
gekomen is, zien wij de duidelijke bekommernis om het kiezerskorps van
de steden te amalgameren met dit van het platteland. En dat is reeds
een eerste belangrijke tegenstelling met het voorstel van minister de Sauvage in 1831. Ofschoon het geen zin had aan de steden .nog afzonderlijke
mandaten toe te kennen nu de stedelijke stand door de Belgische grondwet
afgeschaft was, lijkt het ons toch dat deze nieuwe decoupage van de provincie in de kieskantons echter ook wel zal ingegeven geweest zijn door
politieke bedoelingen, en meer bepaald door de vrees voor het orangisme.
Een haard van orangisme was bijvoorbeeld Oostende, dit kieskanton
wordt klein gehouden, met 3 gemeenten en een bevolking van amper
14.010 inwoners. Hetzelfde geldt voor Poperinge, met eveneens drie gemeenten en 13.299 inwoners. Omgekeerd wordt Menen, een haard van
verzet tegen de Nederlanders, uitgebreid met 6 gemeenten en telt een
bevolking van 22.199 inwoners. Het bevolkingscijfer heeft zeker niet gegolden als norm voor de herverdeling van de kieskantons, aangezien dit
varieert van 22.199 voor Menen tot 10.417 voor Elverdinge.
De politieke bedoelingen 9 komen nog beter tot uiting als wij een vergelijking maken van het aantal gemeenten in de kieskantons zoals voorgesteld door minister de Sauvage in 1831 op basis van de Nederlandse
administratieve indeling, en het regeringsontwerp van 1834 dat door de
provinciewet bekrachtigd werd.

o Onze beweringen over de orangistische of anti-orangistische tendenzen van
sommige kantons berusten op de lokale monografieën, de onuitgegeven studie van
D. Vandepitte, De Liberale partij in vijf steden van de Westh oek (leper, Diksmuide,
Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Rijksuniversiteit te Gent 1971, 87 +
XXIX p. en op de studie van Els Witte, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-1848, Brussel 1973, 2 vol., speciaal de tabel p. 69 van
deel I waar zij de verhouding geeft tussen de revolutionairen en de contrarevolutionairen na de gemeenteraadsverkiezingen van okt.-nov. 1830.
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deSauvage
Brugge + extra muros
Ieper+ id.
Kortrijk + id.
Oostende + id.
Tielt + id.
Poperinge
Roeselare + id.
Veurne +id.
Menen+ id.
Torhout + id.
Izegem
Diksmuide
Nieuwpoort
Warneton
Wervik
Wakken
Avelgem

Provinciewet

38
25
20
32
8
21
11
36
11
12
1
1
1
1
1
12
17

41
10
23
3
2
3
2
17
7
8
4 (Ingelmunster)
10
17
8 (Mesen)
7
8 (Oostrozebeke)
9

waarbij in 1834 een aantal nieuwe kantons komen :
4
Ardooie
18
Gistel
2
Ruiselede
12
Haringe
9
Elverdinge
Hooglede
5
Passendale
5
5
Harelbeke
4
Meulebeke
5
Moorsele
Ardooie en Ruiselede zijn een versmelting van
het Frans Regime.
Gistel kan men aanzien als tegengewicht tegen
Haringe
Elverdinge }
Passendale
Hooglede
Harelbeke
Meulebeke
Moorsele
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afzonderlijke kantons uit
Oostende
Veurne en Diksmuide
Ieper
Roeselare
Avelgem(?)
Tielt
Menen

Bij de vergelijking van de kantons in de twee voorstellen mag men vanzelfsprekend niet alles herleiden tot de tegenstelling orangist - anti-orangist10. Andere faktoren, zoals persoonlijke invloeden - ik denk bv. aan
het vervangen van Wakken als hoofdplaats van het kanton door Oostrozebeke, waar Felix de Bethune wellicht niet vreemd aan is- en ongetwijfeld ook de oprechte bekommernis reële verbetering aan te brengen,
zullen zeker een rol gespeeld hebben, maar het is toch opvallend dat
bv. de ganse Westhoek- het oude en oorspronkelijke West-Vlaanderen
- waarvan wij weten dat het orangisme er sterk vertegenwoordigd was,
opvallend wordt verdeeld, terwijl kantons van steden als Brugge en
Kortrijk, waarvan wij weten dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen
van 1831 honderd proce.nt pro-revolutionair waren, worden uitgebreid.
Noch het een noch het ander kan toeval zijn .
Alles samen genomen houdt de ·indeling van 1836, zowel wat het aantal, als wat de gebiedsomschrijving van de kantons betreft, het midden
tussen het Nederlandse en het Franse Regime. Het al of niet vestigen van
een vredegerecht in een gemeente heeft veel meer dan een gerechtelijke
of eventueel een economische betekenis, het heeft een politieke weerslag.
Het is een privilegie van de hoofdplaats van het kanton, als eerste, kandidaten voor de verkiezingen voor te stellen 11 • Het kan dan ook geen verwondering wekken dat in de loop der tijden allerhande voorstellen werden
gedaan om wijzigingen aan te brengen aan de vredegerechtskantons, hierbij werd echter nooit van kieskantons of electorale belangen gesproken12 •
w Over de toestand van het orangisme en het anti-orangisme op het platteland
weten wij zeer weinig. Toch treft het mij dat sommige gemeenten die opvallen
door hun grote deelname aan het Tweede Petitionnement in 1829, onder de nieuwe
kieskantons voorkomen : Meulebeke met 1.661 handtekeningen, Ardooie met 900,
terwijl er in Brugge 1.100 verzameld werden en te Roeselare 1.000. Cfr. A. De
Jonghe, D e Taalpolitie k van Willem / .. . 2e uitg., p. 345.
î t Cfr. Niet gedateerde brief van Minister Van der Bruggen aan gouverneur de
Bethune, betreffende de kandidatuur van Joseph de Bethune (in 1904) : " De plus la
présentation doit être faite par Oost-Roosebeke puisqu'un des principaux arguments
mis en avant est la revendication d'un privilège réservé au chef-lieu de caoton par
les usages." Marke ADB (niet geklasseerd).
12
Reeds tijdens de eerste zittijden van de provincieraad op 19 oktober 1836, 13 en
15 juli 1837 werden een aantal vragen tot wijziging van de vredegerecbtskantons ingediend, maar verdaagd tot een wet de bevoegdheden van de vrederechters heeft afgebakend. Tijdens de zittijd van 1840 wordt een niet verder gepreciseerd regeringsontwerp tot wijziging van de vredegerechtskantons, voor advies aan de Raad voorgelegd; op 25 juli 1840 verwijst de Raad deze zaak voor onderzoek naar de Bestendige Deputatie, met verzoek de rechtbanken en procureurs te consulteren en rekening te houden met de verworven rechten (Mém orial administratif (1840), 11,
p. 297). Pas in 1848 vernemen wij hierover nog iets : " ce projet, auquel votre Dé-
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Het eerste voorstel van indeling van de vredegerechtskantons is het
regeringsontwerp van 1834. Voor wat West-Vlaanderen betreft, werd hierover verslag uitgebracht namens de Speciale Commissie door de heer
Angillis 1 3 • Dit verslag kunnen wij als volgt samenvatten:
1. De indeling van de provincie in vier gerechtelijke arrondissementen :
Brugge, Veurne, Ieper en Kortrijk, blijft. behouden14 •
2. De Commissie gaat akkoord met de voorgestelde afschaffing van de
kantons:
Ardooie: te voegen deels bij Tielt, deels bij Torhout, deels bij Roeselare
en deels bij 1(0ost)Rozebeke
Gistel : te voegen bij Oostende, behalve de gemeente Eernegem die bij
Torhout wordt gevoegd
Ruiselede : te voegen bij Tielt
Warneton: te voegen deels bij Wervik, deels bij Ieper.
3. De commissie gaat .niet akkoord met de voorgestelde afschaffing van
het kanton Meulebeke (te voegen deels bij Izegem, deels bij Tielt), maar
stelt voor de gemeenten Aarsele en Kanegem te voegen bij Tielt, en anderzijds het kanton Wakken af te schaffen en door Meulebeke te laten opslorpen, omdat dit kanton aldus alle gemeenten ten oosten van de Leie
zou groeperen.
4. De commissie stelt voor de gemeenten ten westen van de Leie te
groeperen in twee kantons: Avelgem en het nieuwe kanton Waregem;
het kanton Haringe uit te breiden ten nadele van Veurne en Diksmuide
en de 5 kantons van Brugge en de 2 van Torhout te herleiden tot respectievelijk 2 en ,1.
In totaal zouden de 36 bestaande kantons gereduceerd worden tot 22.
Zoals hoger gezegd kwam van deze hervorming niets in huis. Toch heeft
dit voorstel vermoedelijk inspirerend gewerkt op de latere partiële wijzigingen die wij hier aan de hand van de verslagen van de provincieraad
willen schetsen. Art. 83 van de provinciewet stipuleert immers dat de
Raad moet advies uitbrengen over de voorgestelde wijzigingen aan de
provincies, de arrondissementen, kantons en gemeenten, en de aanduiding
van de hoofdplaatsen (van de drie eersten).
1. Door de wet van 31 maart 1847 wordt het kanton Elverdinge afgeschaft en als 3e kanton bij Ieper gevoegd.
putation permanente avait cru devoir donoer son approbation, n'a pas été poursuivi
et ne sera probablement pas repris de sitót" (zitting van 22.07.1848) - Toen was
het liberale kabinet Rogier sinds 12 augustus 1847 aan de macht gekomen.
13 Mon~teur beige van 10 en 11 augustus 1834.
14 De wet van 16 mei 1829 had het gerechtelijk arrondissement Veurne afgeschaft, maar deze wet werd vermoedelijk nooit uitgevoerd.
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2. Zittijd van 1848 : voorstel van de (liberale) regering de hoofdplaats
van het kanton Oostrozebeke (terug) naar Wakken te verplaatsen. Dit
voorstel wordt door de Deputatie en de Raad afgewezen 15 •
3. Tijdens de zittijd van 1849 wordt door de Minister het advies van
de Raad gevraagd omtrent de eventuele afschaffing van de rechtbank
van eerste aanleg te Veume en het voegen van de vier vredegerechtskantons van Veume, Diksmuide, Haringeen Nieuwpoort bij het gerechteHjk arrondissement leper.
Daarnaast wordt ook het advies gevraagd over het regeringsontwerp
de bestuurlijke arrondissementen tot vier te herleiden en te doen samenvallen met de gerechtelijke arrondissementen, zoals tijdens het Franse
Regime16 • En tenslotte het verzoek van de inwoners van Oeke.ne uit het
kanton Hooglede gelicht te worden en bij dat van Roeselare gevoegd. Al
deze adviezen :oijn negatief en worden met algemeenheid van stemmen
aanvaard 17 •
Vooral het voorstel tot afschaffing van de rechtbank van Veurne is
aanleiding tot een bijzonder boeiend rapport dat een historisch overzicht
geeft van de kasseirij Veurne 1'8 • Dit rapport begint met een veelzeggende
paragraaf die ons leert hoe dergelijke plannen rijpen : "11 y ,a quelques
mois une pétition datée de Merckem, signée d'un nom imaginaire, fut
adressée à la Chambre des Représentants, tendante à transférer à Dixmude Ie chef-lieu de !'arrondissement judiciaire actuellement fixé à Fumes.
Cette pétition fut suivie de plusieurs autres 19 .''
Natuurlijk heeft de Minister ernstiger redenen om de rechtbank en dus
het gerechtelijk arrondissement Veurne af te schaffen : het is een maatregel die besparingen zou meebrengen, bovendien is de oppervlakte van
het arrondissement te klein en het aantal inwoners en het aantal behandelde zaken te gering in aantal 20 • Het is een koud kunstje voor de
commissie om deze argumenten te weerleggen, door vergelijking met
andere arrondissementen, waarvan de afschaffing niet voorgesteld wordt.
Het voorstel om de administratieve arrondissementen te herleiden en
te doen samenvallen met de gerechtelijke is ook al ingegeven door de
zorg voor besparingen. In haar handig maar ongunstig verslag raakt de
Zitting van 22.07.1848 .
Voorstel Jacques op 15 januari 1849 in de Kamer ingediend.
17 Zittingen van 7 en 11 juli 1849. De inwoners van Oekene zullen in 1856 opnieuw dezelfde wens uitdrukken en deze wordt op 3 juli 1856 andermaal afgewezen.
18 Procès Verbaux des Séances du Conseil provin.cial, session 1849, pp. 79-91.
Misschien spelen hier de oude tegenstellingen tussen Veurne en leper nog een rol.
1 9 Id. p. 79.
2 0 Id. p . 85.
15

:~<G
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commissie even de grond van de zaak aan: "Un autre inconvénient
amené par la proposition de Mr. Jacques est Ie morcellement des cantons
électoraux en ce qui concerne les élections pour Ie Conseil provincial. ..
11 y aurait constamment des luttes d'autant plus fàcheuses qu'elles laissent
plus que Ies luttes politiques, des traces profo.ndes de discorde, entre
ces diverses fractions des collèges électoraux, ou l'intéret d'un parti l'emporterait sur toute autre considération d'intérêt généraF'."
4. Voorstel om de hoofdplaats van het kanton Ingelmunster naar Izegem (terug) over te plaatsen. Dit voorstel dat in 1849 door de minister
voor advies aan de Raad werd overgemaakF 2 , zal pas in 1872 worden
gerealiseerd2'3
5. In 1851 worden de 2 kantons van Torhout en in 1854 het 2e en
3e Kanton van Kortrijk, tot een enkel kanton versmolten.
6. In 1857 wordt de naam van het kanton Haringe gewijzigd in Roesbrugge-1Haringe2·4.
7. Vanaf 1862 wordt door het gemeentebestuur Moeskroen aangedrongen op de oprichting van een vredegerecht aldaar25 . De wet van 3 mei
1882 scheidt het 2e gerechtelijk kanton van Kortrijk af en maakt er een
.nieuw kanton Moeskroen van, met 2 mandaten in de provincieraad.
8. In 1873 wordt voor het eerst gewag gemaakt van de oprichting van
een kanton Blankenberge. Blanken'berge was een liberaal bastion. Het
kan dan ook niet verwonderen dat de Raad dit voorstel afwijst 26 , noch
dat de liberale reget1ing dit voorstel in 1883, tevergeefs, hernieuwt27 . Zij
zal de tijd niet meer hebben om het toch uit te voeren.
In 1921 zal een einde gesteld worden aan de verkiezing per vredegerechtskanto.n. De wet van 19 oktober 1921 schrijft de provincieraadsverkiezing voor per 'kiesdistrict', overeenkomstig artikel 13 7 van het
0

21 Id. p. 92. Met 'parti' wordt zeker niet politieke partij bedoeld, maar veeleer
(familiale) clan. Op dat ogenblik is de provincieraad nog steeds gedacht als een
administratief lichaam, en mogen de provincieraadsverkiezingen dus geen politiek
karakter hebben.
2 2 Gunstig advies van de Raad op 13 juli 1849, nieuwe aanvraag en gunstig
advies op 13 juli 1865.
23 Ki eswet van 28 maart 1872.
24 Roesbrugge was oorspronkelijk een gehucht van Haringe.
25 Besproken in de zitting van 10.07.1862 en na onderzoek door de Deputatie
ongu nstig geadviseerd op 10 en 11 juli 1863. Nieuwe aanvraag op 22 juli 1868,
gunstig geadviseerd op 24 juli 1868. Nieuwe aanvraag op 30 juli 1880, gunstig geadviseerd op 26 juli 1881.
ZG Zitting van 8 juli 1873.
27 Zitting van 24 juli 1883.
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Kieswetboek 28 • Elk kiesdistrict groepeert 2 of meer kantons. West-Vlaanderen telt :12 districten: Brugge, Oostende, Kortrijk, Menen, Moeskroen,
Diksmuide, Veurne, Roeselare, Izegem, Tielt, Ieper en Poperinge.

2. De mandaten
De verdeling van het aantal mandaten gebeurde, in 1836, in functie
van de omvang van de be·volking in iedere provincie. Het deelcijfer verschilt van provincie tot provincie. Men bekomt dit cijfer door het bevolkingscijfer te delen door het aantal beschikbare mandaten.
In onderstaande tabel vergelijken wij wat het deelcijfer zou geweest
zijn, volgens de regeringsvoorstellen van 1831 en 1834, en wat het uiteindelijk in 1836 geworden is.

1831

Antwerpen
Brabant
Henegouwen
Lim:burg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

28

1834

zetels

deelcijfer

zetels

60
81
90
60
63
60
54
96
83

5.791
7.111
6.744
5.621
5.901
5.241
3.917
7.646
7.267

35
39
38
34
38
42
27
40
38

deelcijfer

9.928
14.258
15.973
9.921
9.783
7.488
7.835
18.351
15.874

1836
zetels

46
56
61
46
50
46
43
73
6429

deelcijfer

7.554
9.929
9.951
7.333
7.435
6.836
4.920
10.055
9.575

Cfr. J. Van Acker, o.c., pp. 79-82.

29 63 is het voorstel van de centrale sectie van de Kamer. Uiteindelijk voegt het
parlement voor Oostende een zetel bij: "Une seule exception y fut admise en faveur
du canton d'Ostende, qui obtint un ·conseiller à raison d'une fraction de population
inférieure à la moitié du nombre proportionnel. Cette exception se justifia par l'utilité
et la convenanee de faire représenter, au conseil provincial, les intérêts du commerce maritime dont Ostende est Ie siège, par une députation de deux membres
au moins. A la rigueur, Ostende n'aurait eu droit qu'à un conseiller." Exposé des
motifs, loi du 29 février 1860. Pasinomie 3e sér. t. 30 (1860), p. 96. De wet van
29 februari 1860 is de eerste wet die het aantal provinciale mandaten aanpast aan
de aangroei van de bevolking in de kieskantons.
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In 1831 schommelt de verhouding van 1 zetel voor 4.000 inwoners
(Namen) tot 1 zetel voor 7.500 inwoners (Oost-Vlaanderen). Het regeringsontwerp van 1834 schommelt van 1 zetel voor 7.500 inwoners
(Luxemburg) tot 1 zetel voor 18.000 inwoners (Oost-Vlaanderen), terwijl
de definitieve wet van 1836 schommelt tussen 1 zetel voor 5.000 inwoners ,(Namen) en ,1 zetel voor 10.000 inwoners (Oost-Vlaanderen).
Ook alweer een compromis dat echter het voordeel bood meer overeenstemming te bereiken voor de diverse provincies 30 •
De regering was voorstander van een gering aantal provincieraadsleden
omdat zij betwijfelt dat een behoorlijk aantal kandidaten zullen kunnen
aangetroffen worden 3 1 • De voorstanders van de provinciale autonomie,
zien in een klein aantal provincieraadsleden een bedreiging voor een
machtsgreep van één of meerdere families 32 , zij zijn voorstander van een
omvangrijkere raad ook om positieve redenen : "Il serait à désirer que
nos conseils provinciaux pussent devenir des pépinières propres à fournir
au gouvernement des administrateurs habiles; aux chambres, des membres
rompus à l'administration et connaissant à fond les besoins des districts
qui les envoient à la législature 33 .''
De verdeling van de mandaten per kanton gebeurde overeenkomstig
het deelcijfer van de provincie34 • Voor West-Vlaanderen is het deelcijfer,
volgens het regeringsontwerp van 1834, 15.874 of 16.000; volgens de
wet van 1836: 9.575 of 10.000. Dit levert de volgende verdeling op:

3° Brabant, Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen hebben hetzelfde deelcijfer:
10.000, Antwerpen, Limburg en Luik eveneens: 7.500.
31 Zonder enige reactie uit te lokken verklaart Eloy de Burdinne op 6 mei 1834
in de Kamer : "parmi les conseillers provinciaux, il y en a beaucoup qui savent à
peine signer leur nom" (Moniteur beige van 7.05.1834).
32 Dellafaille op 27 mei 1834, Moniteur beige van 28.05.1834. Dit is ook de
reden waarom na discussie beslist wordt dat elk gerechtelijk arrondissement in de
Deputatie door tenminste 1 lid moet vertegenwoordigd zijn.
33 Ibid. , deze passus bewijst andermaal dat de provincieraad gedacht worà't als
een administratief, niet een politiek, lichaam.
34· "Le chiffre de proportion adopté pour Ia province a été appliqué aux cantons.
Toute fraction supérieure à la moitié de ce chiffre donne droit à un conseiller de
plus; la fraction inférieure est négligée." Exposé des motifs, loi du 29 février 1860,
Pasinomie 3" sér. t. 30 (1860) p. 96.

64

Kanton

Bevolking

Ontwerp

Arr. Brugge
Ardooie
Brugge
Gistel
Oostende
Ruiselede
Tielt
Torhout

16.177
88.573
16.238
14.010
13.260
17.293
33.642

1
6
1
1
1
1
2

9
2
2*
1
2
3

Arr. Veurne
Diksmuide
Haringe
Veurne
Nieuwpoort

21.800
16.896
18.197
11.572

1
1
1
1

2
2
2
1

Arr. leper
Elrverdinge
Hooglede
Mesen
Passendale
Poperinge
Wervik
Ieper

10.417
15.549
16.502
17.029
13.299
15.664
31.102

1
1
1
1
1
2

1
2
2
2
1
2
3

Arr. Kortrijk
Avelgem
Kortrijk
Harelbeke
In gelmunster
Menen
Meulebeke
Moorsele
Roeselare
Oostrozebeke

18.269
73.837
19.279
17.838
22.199
17.135
15.749
16.500
15.198

1
5
1
1
1
1
1
1
1

2
7
2
2
2
2
2
2
2

* Cfr.

Wet

'2

Supra voetnoot 29.
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Aldus telt het gerechtelijk arrondissement Brugge 21 mandaten, Veurne
7, Ieper 13 en Kortrijk 23 35 • Deze gerechtelijke arrondissementen spelen
ook een rol in de praktische werking van de provincieraad. Eerst en
vooral moet er, per arrondissement, minstens 1 lid zetelen in de Bestendige Deputatie 36 , ook wordt zo:wel voor het onderzoek van de geldigheid van de provincieraadsverkiezingen, als voor de voorafgaande bespreking van de agendapunten, de raad in vier commissies gesplitst, samengesteld uit een evenredig aantal leden uit elk der vier arrondissementen.
Aan het aantal mandaten zijn er in de loop der jaren WlJZigmgen
gebracht, ingevolge de toename van de bevolking en de wijzigingen aangebracht aan de kieskantons.
Door de afschaffing van het kanton Elverdinge in 1848 krijgt Ieper
een 4e zetel bij . De wet van 29 februari 1860 kent aan Brugge een lüe
en een lle zetel toe, aan Ieper een Se en aan Torhout een 4e zetel. Het
totaal aantal provincieraadsleden bedraagt dan 68.
De kieswet van 28 maart 1872 voorziet (art. 6) dat het aantal zetels
van de provincieraad voortaan, binnen de twee jaar volgend op iedere
algemene volkstelling, zal aangepast worden aan het bevolkingscijfer. Dezelfde wet brengt het aantal zetels voor Kortrijk van 7 op 8. De wet
van 13 mei 1878 kent aan de kantons Diksmuide en Menen elk een 3e
zetel toe. De provincieraad telt nu 71 zetels. De wet van 9 mei 1892
brengt dit aantal op 76. Brugge krijgt een 12e zetel, Kortrijk (die door
de oprichting van het kanton Moeskroen van 8 op 6 zetels teruggevallen
was) een 7e zetel, Moeskroen, Oostende en Roeselare elk een 3e zetel.
De wet van 18 april 1903 kent aan Oostende en aan Menen elk een
4e zetel toe, waardoor het totaal stijgt tot 78. De wet van 19 oktober 1921
op de provincieraadsverkiezingen stelt een einde aan deze automatische
verhogingen. Terwijl enerzijds de verkiezing per kanton wordt afgeschaft
ten voordele van de verkiezing per kiesdistrict, wordt het aantal mandaten

3 5 Art. 62 van de provinciewet stipuleert uitdrukkelijk dat de raadsleden niet hun
kanton, maar de ganse provincie vertegenwoordigen. Dit is een bepaling die ook
reeds in het Nederlands reglement op de samenstelling van de Provinciale Staten
(art. 48) van 8 januari 1818 voorkomt. Cfr. V erzameling der Akten ... 5(1818) p. 81.
36 Art. 96 van de provinciewet In 1834 werd langdurig gedebatteerd over het feit
of dit lid al dan niet moest verkozen zijn en dus woonachtig in het arrondissement
dat hij vertegenwoordigt. Als tussenoplossing werd beslist dat het voldoende was
- rekening houdend met art. 62 - een domicilie te hebben in het arrondissement
dat in de Bestendige Deputatie vertegenwoordigd wordt. Deze anomalie, die dateert uit de tijd dat de afstanden nog een rol speelden, is tot op heden blijven
bestaan .
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voortaan bepaald in functie van het globale bevolkingscijfer der provincies. West-Vlaanderen valt in de kategorie provincies van 750.000 tot
1.000.000 inwoners en telt aldus 80 mandaten voor de Raad. De verdeling per district is als volgt :
Brugge: 15
Oostende: 8
Kortrijk: 10
Menen : 5
Moeskroen : 5
Diksmuide : 5

Veume: 3
Roeselare : 5
Izegem: 6
Tielt: 7
Ieper: 7
Poperinge : 4

Totaal: 80

3. De verkiezingen
Luidens art. 92 van de provinciewet van 30 april 1836 hebben de
gewone verkiezingen plaats om de vier jaar. Maar om de twee jaar moet
de helft van de Raad vernieuwd worden, te beginnen in juli 1836. Overeenkomstig art. 93 van deze wet worden op 12 october 1836 twee series
van kieskantons gevormd.
Serie A omvat de kantons : Brugge, Ruiselede, Nieuwpoort, Haringe,
Elverdinge, Hooglede, Mesen, Passendale, Avelgem, Harelbeke, lngelmunster, Meulebeke, Menen en Roeselare, met samen 32 provincieraadsmandaten.
Serie B omvat de kantons : Oostende, Ardooie, Gistel, Tielt, Torhout,
Veurne, Diksmuide, leper, Poperinge, Wervik, Kortrijk, Moorsele en
Oostrozebeke, met samen eveneens 32 mandaten.
Bij de loting komt serie A als eerste uit de bus. In deze kantons moeten de provincieraadsverkiezingen de eerste dinsdag van juli 1838 plaatshebben. Na de algemene vernieuwing van de Raad in juli 1848 in gevolge
de wijziging rvan de kiescijns worden aan deze beide series een paar kleine
wijzigingen aangebracht 3 7 : de kantons Haringe en Mesen worden naar
serie B overgeheveld en de kantons Ieper en Poperinge naar Serie A .
Serie B wordt uitgeloot voor de eerstvolgende partiële vernieuwing van
de Raad in 1850. Hetzelfde gebeurt na de globale vernieuwing van de
Raad in mei 1872 in gevolge de wijziging van de kiescijns en oktober
1894 in gevolge de wijziging van de grondwet. Opnieuw is het serie B
die als eerste in 1874 respectievelijk 1896 aan de verkiezingen moet deelnemen.
Deze indeling in series brengt ook mee dat de leden van de Bestendige
37

Zitting van 28.07.1848.
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Deputatie die opnieuw verkozen werden tot provincieraadslid, ook opnieuw tot lid van de Bestendige Deputatie dienen verkozen te worden 38 •
De wet van 22 april 1898 wijzigt de ambtstermijn en brengt hem op
8 jaar 39 met partiële vernieuwing van de Raad om de vier jaar. Als overgangsmaatregel is voorzien dat de ambtsperiode voor de kantons van serie
A, waar op 5 juni 1898 provincieraadsverkiezingen plaats hebben, slechts
zes jaar zal duren en in 1904 eindigen. Door dezelfde wet (art. 19) wordt
voorzien in de verkiezing van plaatsvervangers, maar deze moeten de
absolute meerderheid bekomen - ook bij ballotage - om als plaatsvervangend provincieraadslid erkend te worden 40 • De wet van 19 oktober
1921 brengt de ambtstermijn terug tot 4 jaar, voert het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor de mannen in en in enkele speciale gevallen voor
vrouwen (oorlogsweduwen, vrouwelijke gedeporteerden), en schaft de
partiële verkiezingen af en de als dusdanig verkozen plaatsvervangers 41 •
Tot zover de gewone verkiezingen. Buitengewone verkiezingen komen
voor bij afsterven of ontslag van een raadslid en bij uitbreiding van het
aantal mandaten. Ook, vanzelfsprekend, bij ontbinding van de Raad. Tot
in 1898 wordt de datum voor partiële verkiezingen door de Koning vastgelegd en bekend gemaakt, op voorstel van de Bestendige Deputatie. De
wet van 22 augustus 1898 (art. 5) brengt hierin een wijziging. Voortaan
is het de Raad die de partiële verkiezingen bepaalt als de vacature zich
voordoet tijdens de zittijd 42 • De diverse provincieraadsverkiezingen hebben
wij in het volgende overzicht samengebracht.
38 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 15 juli 1840 in de zitting
van 16 juli voorgelezen. In de zitting van 2 juli 1844 wordt een brief van de minister
voorgelezen waarbij voorgeschreven wordt dat een uittredend lid van de Bestendige
Deputatie, die als provincieraadslid herkozen werd, niet meer aan de vergaderingen
van de Bestendige Deputatie mag deelnemen tijdens de gewone zittijd van de Raad,
zolang hij niet als lid van de Bestendige Deputatie herkozen is.
39 In de zitting van 28 juli 1897 had de provincieraad een wens in die zin aan
de regering gericht.
4'0 Rekening houdend hiermee wordt, b.v. in de zitting van 7 juli 1908, geen
enkel plaatsvervangend lid voor het kanton Moeskroen aanvaard. Op 7 juli 1899
wordt er door de commissie, in overeenstemming met de Bestendige Deputatie,
advies uitgebracht over het verzoek van de provincieraad van Antwerpen, net zoals
hij en de provincieraad van Namen reeds eerder hadden gedaan, bij de regering aan
te dringen opdat voor de plaatsvervangers bij ballotage de relatieve, niet de volstrekte, meerderheid zou volstaan om verkozen te worden. De Raad stemt in met
dit negatief advies.
41 Als plaatsvervangers fungeren voortaan de op de kieslijst voorkomende kandidaten in volgorde van het behaald aantal stemmen.
42 Dit gebeurt voor het eerst op 18 juli 1899 voor het kanton Torhout, waar
geen plaatsvervangers meer voorhanden zijn.
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Provinciale verkiezingen 1836-1921
Ardooie (Serie B)
(xx) 29-9-1836; (x) 28-5-1838; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848;
27-5-1850; 22-5-1854; 24-5-1858 26-5-1862; 28-5-1866; 23-5-1870;
(xx) 27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; (x) 24-5-1880; 22-5-1882; 26-51886; (x) 27-5-1888 ; 25-5-1890; (xx) 28-10-1894; 26-7-1896; (x) 13-81899; 3-6-1900; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
A velgem (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; (x) 27-5-1844; 25-5-1846; (xx)
11-7-1848; 24-5-1852; 26-5-1856; (x) 24-5-1858; 28-5-1860; 23-5-1864 ;
25-5-1868; (xx) 27-5-1872; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-51888 ; (x) 26-5-1889; 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; (x) 26-7-1896; 5-61898; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Brugge (Serie A)
(xx) 29-9-1836; (x) 22-5-1837; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx)
11-7-1848; (x) 26-5-1851; 24-5-1852; (x) 22-5-1854; 26-5-1856; (x) 255-1857; (x) 24-5-1858; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (xx) 27-51872; (x) 24-5-1875; 22-5-1876; (x) 28-5-1877; (x) 27-5-1878; (x) 26-51879; 24-5-1880; 25-5-1884; (x) 24-5-1 885; 27-5-1888; (x) 25-5-1890 ;
(x) 24-5-1891; 22-5-1892; (xx) 20-10-1894; 5-6-1898; 5-6-1904; (x) 1-51909; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Diksmuide (Serie B)
(xx) 29-9-1836; (x) 28-5-1838; 25-5-1840; 27-5-1844; (x) 25-5-1846;
(xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 22-5-1854; 24-5-1858; 26-5-1862; 28-51866; 23-5-1870; {xx) 27-5-1872; 25-5-1874; (x) 28-5-1877; 27-5-1878;
22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890; (x) 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 267-1896; 3-6-1900; (x) 8-6-1902; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
Elverdinge (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; gevoegd bij Ieper in
1848.
Gistel (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 22-51854; 24-5-1858; (x) 27-5-1861; 26-5-1862; 28-5-1866; (x) 25-5-1868;
23-5-1870; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-

(xx) : Algemene verkiezingen tengevolge van ontbinding van de Raad.
(x) : Buitengewone verkiezingen tengevolge van dood, ontslag of zetelaanpassing.
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1886; 25-5-1890; (xx) 28-10-1894; 26-7-1896; 3-6-1900; 14-6-1908;
(xx) 27-11-1921.
Harelbeke (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 24-51852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872; 225-1876; (x) 26-5-1879; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888; 22-5-1892;
(xx) 28-10-1894; 5-6-1898 ; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Haringe wordt Roesbrugge-Haringe (1857) (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 24-51852; 26-5-1856; (x) 24-5-1858; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (xx)
27-5-1872; (x) 25-5-1874; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884; (x) 22-51887; 27-5-1888; 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 5-6-1898; 5-6-1904; 9-61912; (xx) 27-11-1921.
Hooglede (Serie A tot 1848 daarna Serie B)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 27-51850; 22-5-1854; (xx) 28-5-1855; 24-5-1858; 26-5-1862; 28-5-1866;
23-5-1870; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; 22-5-1882; 26-51886; 25-5-1890; (xx) 28-10-1894 ; 26-7-1896; (x) 13-8-1899 ; 3-6-1900;
14-6-1908; {xx) 27-11-1921.
leper (Serie B tot 1848 daarna Serie A)
(xx) 29-9-1836 ; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; (x) 28-5-1849;
24-5-1852; 26-5-1856 ; 28-5-1860; 23-5-1864; (x) 30-6-1864; 25-5-1868;
(x) 24-5-1869; (x) 23-5-1870; (xx) 27-5-1872; (x) 24-5-1875; 22-5-1876;
(x) 26-5-1879; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888; (x) 26-5-1889; (x) 24- .
5-1891 ; 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 5-6-1898 ; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx)
27-11-1921.
lngelmunster word~ Izegem (1872) (Serie A)
(xx) 29-9-1836; (x) 22-5-1837 ; 28-5-1838; 23-5-1842; (x) 26-5-1845;
25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 24-5-1852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-51864; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872; (x) 24-5-1875; 22-5-1876; (x) 26-51879; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888; (x) 24-5-1891; 22-5-1892; {xx)
28-10-1894; 5-6-1898 ; 5-6-1904; (x) 4-8-1907; 9-6-1912; (xx) 27-111921.
Kor~rijk

(Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; (x) 24-5-1841; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848;
27-5-1850; 22-5-1854; (x) 25-5-1857; 24-5-1858; (x) 27-5-1861; 26-51862; 28-5-1866 ; 23-5-1870; (xx) 27-5-1872 ; 25-5-1874; (x) 28-5-1877;
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27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-1886; (x) 22-5-1887; 27-5-1890; (x) 22-51892; (xx) 28-10-1894; 26-7-1896; 3-6-1900; (x) 2-6-1907; 14-6-1908;
(xx) 27-11-1921; vanaf 3-5-1882 2e kanton Kortrijk = kanton Moeskroen.
Menèn (Serie A)
(xx) 29-5-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 245-1852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872;
22-5-1876 ; (x) 27-5-1878 ; 24-5-1880; 25-5-1884; (x) 26-5-1886; 27-51888; 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; (x) 26-7-1896; 5-6-1898; 5-6-1904;
9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Mesen (Serie A tot 1848 daarna Serie B)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; (x) 26-5-1845 ; 25-5-1846; (x)
24-5-1847; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 22-5-1854; 24-5-1858; 26-51862; 28-5-1866; (x) 25-5-1868; 23-5-1870 ; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874;
27-5-1878; 22-5-1882, 26-5-1886; 25-5-1890; (xx) 28-10-1894; 26-71896; 3-6-1900; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
Meulebeke (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838 ; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 245-1852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864 ; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872;
22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884 ; 27-5-1888 ; (x) 26-5-1889 ; 22-5-1892;
(xx) 28-10-1894; 5-6-1898; 5-6-1904 ; 9-6-1912; (x) 8-6-1913; (xx) 2711-1921.
Moeskroen opgericht vanaf 3-5-1882 (Serie B)
22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890 ; (x) 22-5-1892; (xx) 28-10-1894 ; 267-1896 ; 3-6-1900; 14-6-1908 ; (xx) 27-11-1921.
Moorsele (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844 ; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 22-51854; 24-5-1858; 26-5-1862; (x) 27-6-1865; 28-5-1866; 23-5-1870 ; (xx)
27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878 ; 22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890;
(xx) 28-10-1894; 26-7-1896; 3-6-1900; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
Nieuwpoort (Serie A)
(xx) 29-9-1836 ; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848 ; 24-51852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872;
22-5-1876 ; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888, 22-5-1892; (xx) 28-101894; 5-6-1898 ; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Oostende (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (x) 24-5-1847 ; (xx) 11-7-1848;
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27-5-1850; 22-5-1854; 24-5-1858; 26-5-·1862; 28-5-1866; (x) 27-5-1867;
(x) 24-5-1869; 23-5-1870; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; 22-51882; 26-5-1886; 25-5-1890; (x) 22-5-1892; (xx) 20-10-1894; 26-71896; 3-6-1900; (x) 5-6-1904; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
Oostrozebeke (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 225-1854; 24-5-1858; 26-5-1862; 28-5-1866; 23-5-1870; (xx) 27-5-1872;
25-5-1874; (x) 28-5-1877; 27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890;
(xx) 28-10-1894; 26-7-1896; 3-6-1900; (x) 5-6-1904; 14-6-1908; (xx) 2711-1921.

Passendale (Serie A)
(xx) 29-9-1836; (x) 22-5-1837; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx)
11-7-1848; 24-5-1852; 26-5-1856; (x) 23-5-1859; 28-5-1860; 23-5-1864;
25-5-1868; (x) 20-6-1870; (xx) 27-5-1872; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-51884; 27-5-1888; (x) 25-5-1890; 22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 5-6-1898;
5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Poperinge (Serie B tot 1848 daarna Serie A)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; 24-5-1852; 265-1856; 28-5-1860; 23-5-1864; 25-5-1868; (x) 24-5-1869; {xx) 27-51872; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888; 22-5-1892; (xx) 28~0-1894; (x) 26-7-1896; 5-6-1898; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-11-1921.
Roeselare (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 24-51852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864; (x) 28-5-1866; 25-5-1868; (xx)
27-5-1872; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884; (x) 26-5-1886; 27-5-1888;
22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 5-6-1898; (x) 8-6-1902; 5-6-1904; 9-61912; (x) 8-6-1913; (xx) 27-11-1921.
Ruiselede (Serie A)
(xx) 29-9-1836; 28-5-1838; 23-5-1842; 25-5-1846; (xx) 11-7-1848; 24-51852; 26-5-1856; 28-5-1860; 23-5-1864 ; 25-5-1868; (xx) 27-5-1872; (x)
24-5-1875; 22-5-1876; 24-5-1880; 25-5-1884; 27-5-1888; (x) 26-5-1889;
22-5-1892; (xx) 28-10-1894; 5-6-1898; 5-6-1904; 9-6-1912; (xx) 27-111921.
Tielt (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 225-1854; 24-5-1858; 26-5-1862; (x) 25-5-1863; 28-5-1866; 23-5-1870; (xx)
27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890;
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(x) 28-5-1893; 26-7-1896; 3-6-1900; 14-6-1908; (x) 8-6-1913; (xx) 27-

11-1921.
Torhout (Serie B)
.
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (x) 26-5-1845; (xx) 11-7-1848;
27-5-1850; (x) 26-5-1851; 22-5-1854; 24-5-1858; (x) 28-5-1860; 26-51862; 28-5-1866; 23-5-1870; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874; (x) 28-5-1877;
27-5-1878; 22-5-1882; (x) 28-5-1883; 26-5-1886; 25-5-1890; (xx) 28-101894; 26-7-1896; (x) 13-8-1899; 3-6-1900; 14-6-1908; (xx) 27-11-1921.
V eurne (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; (x) 24-5-1841; 27-5-1844; (x) 25-5-1846;
(xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 22-5-1854; (x) 23-6-1856; 24-5-1858; 26-5-

1862; (x) 23-5-1864; 28-5-1866; 23-5-1870; (x) 27-5-1872; 25-5-1874;
27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-1886; 25-5-1890; (xx) 28-10-1894; 26-71896; (x) 5-6-1898; 3-6-1900; 14-6-1908; (x) 27-5-1911; (xx) 27-111921.
W ervik (Serie B)
(xx) 29-9-1836; 25-5-1840; 27-5-1844; (xx) 11-7-1848; 27-5-1850; 225-1854; 24-5-1858; 26-5-1862; (x) 23-5-1864; 28-5-1866; (x) 24-5-1869;
23-5-1870; (xx) 27-5-1872; 25-5-1874; 27-5-1878; 22-5-1882; 26-5-1886;
25-5-1890; (xx) 28-10-1894; 26-7-1896; 3-6-1900; 14-6-1908; (xx) 2711-1921.

4. De kiezers
Art. 5 van de wet van 30 april 1836 stipuleert dat de kiezerslijsten die
samengesteld worden voor de Kamer, eveneens geldig zijn voor de provincieraadsverkiezingen.
Om stemrecht te bezitten voor de. Kamers moet men Belg zijn door geboorte of grote naturalisatie, ten volle 25 jaar zijn en een kiescijns betalen die varieert naargelang de streken. Voor West-Vlaanderen bedraagt
dit: 60 gulden te Brugge, 50 gulden te Kortrijk en Ieper, 40 te Oostende,
35 te Tielt, Roeselare en Poperinge, overal elders 30 gulden 4 3 •
Onder cijns dient verstaan: de rechtstreekse belasting, patent inbegrepen, maar niet de gemeentelijke en provinciale opeentimes op deze belasting44.
43 Kieswet van 3 maart 1831, art. 1 en 52. Onder het Hollands Regime bedroeg
de kiescijns voor het platteland 25 gulden.
44 Kieswet van 1 april 1843, art. 1. De rechtstreekse belasting bestond hoofdzakelijk uit grond- en personele belasting.
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Toch is het kiezerskorps voor de provincieraad ruimer dan dat voor de
Kamers. Er worden bijkomende lijsten van stemgerechtigden opgemaakt.
Deze bevatten45 :
1. de vreemdelingen die de gewone (niet de grote) naturalisatie bekomen hebben en om sternrecht verzoeken;
2. de door de weduwe van een stemgerechtigde aangeduide zoon;
3. in de kantons waar minder dan 70 stemgerechtigden zijn die de
minimum cijns betalen, krijgen stemrecht degenen die de vier vijfden
van de minimumcijns betalen; indien er minder dan 40 stemgerechtigden
zijn degenen die drie vijfden van de minimum kiescijns betalen.
Gedurende gans de door ons bestudeerde periode worden de provincieraadsverkiezingen gehouden volgens het principe van de volstrekte meerderheid46.
Door de wet van 12 maart 1848 werd de kiescijns voor de wetgevende
en provinciale verkiezing uniform op 20 gulden (of 42,32 fr.) gebracht,
het grondwettelijk minimum. Op 30 maart 1870 werd een wet gestemd
waarbij personen die de bewijzen van drie jaar middelbare studies konden voorleggen, maar slechts de helft van het minimum kiescijns betaalden, aanspraak konden maken op stemrecht. Deze wet werd echter
spoedig vervangen door de wet van 12 juni 1871 die de kiescijns voor
de provincieraden terugbracht tot 20 francs 47 •
De wet van 24 augustus 1883 wijzigt grondig de kieswetgeving voor de
provincies en gemeenten : het cijnskiesstelsel wordt in grote mate vervangen door het capacitair stelsel. Worden vrijgesteld van de minimum
kiescijns (art. 1) :
1. de huidige en de oud-ministers en ministers van staat;
2. de huidige en de oud-leden <van de Kamers, Provincieraad, Gemeenteraad, die tenminste drie jaar deze functie hebben uitgeoefend;
3. de effectieve, corresponderende en ere-leden van de koninklijke
academies;
4. de houders van het kandidaats- of doctorsdiploma van wettelijke
academische disciplines, van de handelsfaculteit te Antwerpen, de houders van een diploma van lager of hoger secundair onderwijs, en degenen
die geslaagd zijn in het toegangsexamen van instellingen van hoger
onderwijs en van de Rijksnormaalscholen (niet de vrije);
5. de ingenieurs en adjunct-ingenieurs in de diverse disciplines, de
conducteurs en aspirant-conducteurs van Bruggen en Wegen en de archi45
46
47
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Provinciewet van 30 april 1836 art. 5 en 6.
Id. art. 30. Wet van 12 april 1894 art. 190; wet van 22 april 1898 art. 19.
J. Gilissen, Le régime représentatij en Belgique depuis 1790, pp. 96-99.

teeten die hun diploma verworven hebben aan een vrij of officieel hoger
nationaal instituut.
De gebreveteerde officieren van de koninklijke zeemacht en de koopvaardij, die gestudeerd hebben aan de zeevaartscholen te Antwerpen en
Oostende. De houders van een bekwaamheidsgetuigschrift afgeleverd door
de tuinbouwscholen van Gent en Vilvoorde.
De landmeters die een wettelijke acte van bekwaamheid verworven
hebben. De houden; van een bekwaamheidsacte van een industrieschool
onder toezicht van het Rijk.
De meestergasten, toezichters, hoofdmagazijniers die 2 jaar dienst hebben in de mijnen, fabrieken en ateliers met tenminste 25 man personeel;
6. de leraars van lager en hoger secundair onderwijs en de onderwijzers die aan Rijksnormaalscholen hebben gestudeerd;
7. de effectieve en oud-leden van het diplomatiek en consulair corps;
8. de effectieve of emeriti magistraten en griffiers van alle rechtbanken.
De leden van de werkrechtersraden met tenminste 3 jaar anciënniteit.
De notarissen, kandidaat-notarissen, pleitbezorgers en deurwaarders
in dienst of op rust;
9. de professoren van de universiteiten en alle vrije of officiële hogere
onderwijsinstellingen en hun collega's van alle middelbare of hogere gespecialiseerde officiële onderwijsinstellingen, alsook de inspecteurs, in
dienst of op rust;
10. de ambtenaren van Rijk, Provincie en Gemeente en alle instellingen die hiervan afhangen, met een minimum inkomen van 1.500 fr., de
gemeentesecretarissen en ontvangers welke ook hun wedde zij. Ook de
ambtenaren van het Koninklijk Hof, van de Kamers en het Rekenhof, in
dienst of op rust;
11. de officieren van de land- en zeemacht, in effectieve dienst, met
eervol ontslag, in disponibiliteit of op rust gesteld, met twee jaar graadanciënniteit;
12. de officieren van de Burgerwacht met drie jaar graadanciënniteit;
13. de bedienaren van de eredienst door het Rijk bezoldigd;
14. de winnaars van driejaarlijkse en vijfjaarlijkse staatsprijzen.
De laureaten van de interscolaire prijskampen van het lager onderwijs
en de cursussen voor volwassenen.
De winnaars van de prijs van Rome en degenen die een gouden medalje verworven hebben bij de driejaarlijkse tentoonstellingen door het
Rijk ingericht te Antwerpen, Luik en Gent;
15. de leden en oud-leden van de vervolmakingsraden van Rijkshoger,
-middelbaar, -lager en kunstonderwijs;
16. de leden van de hoge raad voor de hygiëne en de provinciale ge75

zondheidscommissies, de centrale en provinciale commissies voor de statistiek, de hoge raad en de provinciale landbouwcommissies, die in functie
zijn of gedurende twee jaar die functie uitgeoefend hebben;
17. de leden van de administratieve staf van de onderwijsinstellingen
van Rijk, Provincie en gemeente, in dienst of met drie jaar graadanciënniteit;
18. de beheerders van mutualiteiten waarvan de statuten sinds ten minste drie jaar erkend zijn door de regering, voor zover zij regelmatig verkozen zijn door de meerderheid van de aandeelhouders en tenminste drie
jaar in functie zijn.
Bovendien voorzien de wetten van 24 augustus 1883 en van 26 mei
1888 dat degene die het minimum kiescijns niet betaalt en niet voldoet
aan de hogervermelde categorieën, maar de drie vijfden der punten
haalt in een speciaal schriftelijk 'kapaciteitsexame.n', dat volgens de wet
elk jaar in maart in de hoofdplaats van elk kanton wordt ingericht over
een door de wet bepaalde leerstof, toch stemrecht krijgt voor de provincieen gemeenteraadsverkiezingen.
Men staat versteld over de spitsvondigheid van de Belgische wetgever,
bij het overlopen van de wet van 24 augustus 1883. Men staat even versteld over de ernstige juridische debatten en interpretaties die deze wet
heeft doen ontstaan tot voor de hoogste gerechtelijke instanties. Zo verklaart het Hof van Beroep te Gent op 25 maart 1885 dat de inschrijving
van een capaciteitskiezer niet kan geweigerd worden op grond van het
feit dat hij niet eens zijn naam schrijven kan, omdat deze voorwaarde
niet uitdrukkelijk gesteld wordt door de wet 4 8 •
Het begrip meestergast gaf aanleiding tot juridische interpretaties door
diverse rechtbanken, tot en met het Hof van Cassatie49 •
Ook het begrip 'ambtenaren van Rijk, Provincie en Gemeente' werd
door een rechtbank van Brussel op 16 februari 1885 zo omschreven dat
de aalmoezeniers of kapelaans van burgerlijke godshuizen er niet kunnen
bijgerekend worden omdat zij geen door het Rijk bezoldigd ambt uitoefenen. Andere rechtbanken rekenen tot deze categorie capaciteitskiezers
wel de machinist maar niet de stokers van de Staatspaketboten .noch de
machinisten van de Belgische Spoorwegen; wel de sergeant, maar niet
de mekaniekers van het Brusselse brandweerkorps, wel de politieagenten,
huisbewaarders, deurwaarders, loopjongens en boden-kamerbewaarders
van openbare diensten, maar niet de portiers van de Belgische Spoorwegen50.
•s A. Giron, Manuel de droit électoral, Bruxelles, 1890 p. 163.
4 9 Id., p. 171.
so Id., pp. 176-177.
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De wet van 24 augustus 1883 draagt een overduidelijke anti-clericale
stempel, en wel deze van het schoolstrijd-anticlericalisme van 1879. Het
is ook evident dat deze wet de allerlaatste stap is voor de invoering van
het algemeen stemrecht en een toegeving aan de steeds sterker wordende
agitatie daaromtrent. En men vraagt zich af of het niet eenvoudiger was
geweest te stipuleren wie geen stemrecht kon verwerven voor de provincieen gemeenteraadsverkiezingen.
De grondwetsherziening van 7 september 1893 en de daarbij aansluitende kieswet van 12 april 1894 voert het Algemeen Meervoudig Stemrecht in voor de mannen. Hierbij speelt de kiescijns alleen nog een
zeer beperkte rol bij het verwerven van een supplementaire stem5 1, die
ook op een andere manier kan verworven worden 52 •
Twee supplementaire stemmen worden toegekend aan de bezitters
van een aantal gehomologeerde diploma's (vanaf hoger middelbaar onderwijs).
Op de gevolgen van het instellen van de provinciale senatoren (verhoging van de kiesgerechtigde leeftijd en van de ambtstermijn, afschaffen
van het stemrecht voor vreemdelingen die alleen de kleine naturalisatie
verworven hebben, enz.) hebben wij hoger reeds gewezen.
Op 29 december 1899 werd - onder zware druk van de oppositie de evenredige vertegenwoordiging ingevoerd voor de wetgevende, maar
niet voor de provinciale verkiezingen. Reeds op 10 en 16 juli 1891 was
hierover in de schoot van de Westvlaamse provincieraad uitvoerig gedebatteerd en werd een motie aangenomen waarbij de regering verzocht
werd deze 'dangereuse innovation' niet toe te passen op de aanstaande
provincieraadsverkiezingen. Deze motie werd aangenomen met algemeenheid van stemmen min 3 onthoudingen en 2 tegenstemmen, allebei katholiek ! De evenredige vertegenwoordiging samen met het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht werd op de provincieraad van toepassing door
de wet van 19 oktober 1921.
Sinds de wet van 30 april 1836 werden de verkiezingen gehouden op
de vierde maandag van mei. Nog voor de katholieken opnieuw aan de
macht zijn, werden de provincieraadsverkiezingen, vanaf 1884 niet meer
op de maandag, maar op de zondag gehouden. Dit was een gevolg van de
uitbreiding van het kiezerskorps door de wet van 24 augustus 1883 op de
kapaciteitskiezers. Deze konden zich de zondag gemakkelijker vrijmaken om te gaan stemmen dan de maandag. De wet van 22 april 1898
verschuift de verkiezingen naar de eerste zondag na 4 juni. Officieel heet
51

35 jaar zijn, gehuwd en een minimum directe belasting van 5 fr. betalen.
25 jaar zijn, een onroerend goed bezitten ter waarde van 2.000 fr., of een
spaarboekje dat jaarlijks een minimum intrest van 100 fr. opbrengt.
52
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het dat deze wijziging ingevoerd werd omdat de kiezerslijsten niet vroeger op het jaar kunnen klaarkomen 5 S, toch waren politieke overwegingen
aan deze wijziging niet vreemd: op dat tijdstip waren de socialistisch
en kristen-democratisch gezinde seizoenarbeiders afwezig54 •
5. De verkiesbaren

Om als provincieraadslid te kunnen verkozen worden moet men : Belg
zijn door geboorte of grote naturalisatie, over zijn burgerlijke en politieke
rechten beschikken, ten volle 25 jaar oud zijn en gevestigd zijn in de
provincie ten minste sinds 1 januari voorafgaand aan de verkiezingen 55 •
Zijn onverkiesbaar : degenen die tot lijfstraffen of onterende straffen
veroordeeld zijn, degenen die failliet verklaard werden of die getroffen
zijn door een juridische interdictie56 •
Tijdens de discussie van de provinciewet werd op 8 mei 1834 door
volksvertegenwoordiger Dubois een amendement bij art. 38 ingediend
dat luidde : "Sont éligibles au conseil provincial tous les électeurs qui
concourent à la nominatien des membres de ce conseiJ5 7 .'' Met andere
woorden dit voorstel streefde ernaar niet alleen voor het kiezerskorps
maar ook voor de kandidaten een kiescijns in te voeren. Dit amendement
werd verworpen om twee redenen : ten eerste omdat het voor de verkiesbaarheid als provincieraadslid strengere eisen stelde dan voor de
verkiesbaarheid als Kamerlid, en ten tweede omdat, volgens C. d'Hoffschmidt, door dit amendement de notarissen, advokaten en pastoors de
toegang tot de provincieraad werden ontzegd58 •
In de loop van de jaren zijn aan deze voorwaarden geen noemenswaardige wijzigingen gebracht. Wel is dit gebeurd met de onverenigbaarJ. Van Acker, o.c., p. 83.
L. Schepens, Van Vlaskuiser tot Franschman ... , Brugge, 1973, pp. 215-217 .
Tijdens de raadszitting van 8 juli 1913 stelt Emmanuel van Outryve d'Ydewalle
voor tot de regering de wens te richten dat de wetgevende verkiezingen op de
1e zondag van mei zouden worden gehouden om de vele landbouwarbeiders die tijdens het seizoen afwezig zijn, de mogelijkheid te bieden hun stem uit te brengen.
Dit voorstel stuit op algemeen verzet. G. Doutreligne stelt zelfs de princiepskwestie :
de Raad kan een dergelijke wens niet formuleren zonder zijn bevoegdheid te buiten
te gaan. Deze opvatting wordt door de Raad aanvaard met 34 tegen 14 en 1 onthouding. Over het voorstel d'Y dewalle wordt dus niet eens gestemd.
55 Provinciewet 30.4.1836 art. 38.
56 Id. , art. 39.
57 Moniteur beige van 08.05.1834.
58 Moniteur beige van 08.05.1834. De notarissen kwamen in de Provinciale Staten
vooral voor als vertegenwoordigers van de landelijke stand. Op de eerste vergadering van de Provinciale Staten van 1 juli 1816 zijn 25 leden van deze stand aan53

54

1
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heden van het provincieraadsmandaat.
Volgens de provinciewet van 1836, art. 40, kunnen geen lid zijn van
de Raad:
1. de parlementairen
2. de gouverneur van de provincie
3. de provinciale griffier
4. de directeurs van de schatkist, de ontvangers of rekenplichtigen van
Rijk of Provincie59
5. de ambtenaren en beambten van het provinciebestuur, de arrondissementscommissariaten en de militie
6. van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad, die door
hetzelfde kiescollege verkozen zijn tijdens dezelfde stemming, behoudt
degene met het grootste aantal stemmen, of bij pariteit, de oudste, zijn
mandaat. Indien zij tijdens verschillende stemmingen verkozen worden,
behoudt de eerst verkozene zijn mandaat. Latere verwantschap ontstaan
onder provincieraadsleden na hun verkiezing door eenzelfde kiescollege
verbreekt hun mandaat niet. Ook houdt de verwantschap op te bestaan
als de vrouw door wie ze ontstaan is sterft60 •
De eerste belangrijke wijziging die ook een aanzienlijke politieke weerslag zal hebben is de uitbreiding in 1848 van de onverenigbaarheden
(art. 40) tot de arrondissementscommissarissen, vrederechters, leden van
de rechtbanken van 1e aanleg en de beroepshoven en de officieren van
de parketten 6 1 • Men zal zich herinneren dat bij de discussie van de provinciewet in 1834 dit punt het voorwerp geweest was van zeer lange
discussies. Veertien jaar later roept men opnieuw de argumenten in van
de tegenstanders van deze cumul : deze administratieve en gerechtelijke
wezig, daarvan zijn er tenminste 5 notarissen. R.A.B. Registre ,dans lequel sont
transcrits ... les arrêtés .. . des états provinciaux ... Alleen voor de verkiesbaarheid
als senator werd een (hoge) cijns geëist: 1.000 gulden of 2116,40 fr.
59 In de zitting van 26 juli 1848 van de provincieraad ontwikkelt zich een discussie over de onverenigbaarheid van het provinciaal ma ndaat met dat van agent
van de Société générale. De commissie stelt de onverenigbaarheid voor. In plenaire
zitting wordt het verslag van de commissie echter verworpen met 38 tegen 18 stemmen. Dit was een gevolg van de wet van 26.05.1848 op de onverenigbaarheden, die
o.m. ook de rijksontvangers en de regeringscommissarissen bij Naamloze Vennootschappen troffen.
60
Aan beraadslagingen waarin een provincieraadslid persoonlijke belangen heeft
of een lid van zijn familie tot de 4e graad, mag hij niet deelnemen (art. 63). Door
de wet van 30 december 1887 werd deze verwantschap beperkt tot de 3e graad
voor de belangen en tot de 2e graad voor de voordracht van kandidaturen, benoemingen, terugroepingen of schorsingen.
6 1 Wet van 26 mei 1848 art. 3.
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functies zijn afhankelijk van beslissingen van de provincieraad. Zo legt
art. 64 van de provinciewet aan de Raad de verplichting op voor de
benoeming van rechters een lijst van kandidaten voor te dragen. In
West-Vlaanderen verloren aldus 16 van de 64 raadsleden hun mandaat.
De wet van 26 mei 1848 ontzegde aan de rijksambtenaren in het algemeen, de ministers uitgezonderd, de toegang, niet alleen tot de provincieraden maar ook tot het parlement. Het dient aangestipt dat deze
wet volgde op de wet van 12 maart 1848 die het kiezerskorps uitbreidde
door de verlaging van de kiescijns tot het grondwettelijke minimum van
20 gulden62 waardoor nieuwe lagen van de bevolking politieke macht
verwierven en dus ook belangstelling konden vertonen voor politieke
mandaten.
Voor de leden van de Bestendige Deputatie gelden nog meer onverenigbaarheden63 : zij mogen geen lid zijn van de clerus, geen ingenieur
of conducteur van Bruggen en Wegen of van de mijnen, geen onderwijsfunctie hebben in het rijks-, provinciaal of gemeentelijk onderwijs, niet
behoren tot de gemeentelijke administraties, secretaris, rekenplichtige of
ontvanger zijn van de openbare onderstand of de weldadigheidsbureaus,
geen ambt uitoefenen dat rechtstreeks van de gouverneur, de Raad of de
Bestendige Deputatie afhangt, geen pleitende advokaten, pleitbezorgers
of notarissen zijn en tenslotte vormt bloed- en aanverwantschap tot en
met de 4e graad, bij hun aanstelling (niet erna) een beletsel64 •
Door de wet van 21 oktober 1921 (art. 25) wordt het mandaat van
provincieraadslid ook ontzegd aan de gemeentesecretarissen en ontvangers
en aan het administratief gemeentepersoneel in het algemeen.
De provincieraadsleden die tot lid van de Kamers of de Senaat werden verkozen, maar in die hoedanigheid nog niet de grondwettelijke eed
hebben afgelegd, blijven hun provinciaal mandaat uitoefenen. Zij verzaken er slechts aan nadat zij, door de eed, in hun nieuwe functie bevestigd zijn65 • In alle gevallen is het de exclusieve bevoegdheid van de
Raad over de geldigheid van de provincieraadsverkiezingen een uitspraak
te doen 66 .
Th. Luyckx, o.c., pp. 108-109.
Wet van 30 april 1836, art. 97.
6 4 Ook hieraan werden door de wet van 30 december 1887 dezelfde wijzigingen
gebracht als voor de provincieraadsleden. Cfr. supra voetnoot 60.
(;S Het geval heeft zich enkele malen voorgedaan. Voor het eerst wordt een
dergelijk geval besproken in de zitting van 5 juli 1878. Het betreft baron Surmont de
Volsberghe. In alle gevallen lieten de tot parlementair verkozen leden van de Deputatie dit mandaat niet meer vernieuwen, maar blijven (voorlopig) provincieraadsJid.
66 Wet van 30 april 1836, art. 47. Een voorbeeld hoe ook hier politieke beslissin62
63
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6. De vergaderingen van de Provincieraad
De wet van 30 april 1836 omschrijft van art. 42 tot en met art. 85 de
bevoegdheden van de Raad.
Het eerste deel van deze voorschriften (art. 42 tot 63) heeft betrekking
op een aantal regelen betreffende de wijze waarop de Raad vergadert en
geldige beslissingen treft. De vergaderingen moeten plaats hebben in de
hoofdplaats van de provincie, tenzij buitengewone omstandigheden het
anders willen.
Van deze regel is, tijdens de door ons bestudeerde periode, nooit afgeweken. Ook tijdens de oorlog 1914-1918 kwam de Raad regelmatig
te Brugge bijeen. Wel dient er aangestipt te worden dat gedurende lange
periodes de Raad niet in haar eigen lokalen, maar in het stadhuis en de
schouwburg te Brugge bijeengekomen is 6 7 •
De gewone zittijd vangt aan op de eerste dinsdag van juli. Daarvan is
enkele malen afgeweken. In 1836 vangt de zittijd aan op 6 oktober. In
1848 op 18 juli. In 1884, ingevolge de herziening van de grondwet en
gen kunnen getroffen worden vormt de geldigheidsverklaring van de verkiezing als
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk op 26 mei 1862, van Pierre Bonte,
schoonbroer van de gewezen burgemeester van Herseaux en provincieraadslid Henri
Pollet (t 5.12.1861). Tegen deze verkiezing wordt een klacht neergelegd door J.
Duprez, die er op wijst - en zijn beweringen met officiële documenten staaft dat Bonte, ofschoon hij te Luingne geboren werd, sinds meer dan 20 jaar te Roubaix woont, waar hij zijn fabriek en woonplaats heeft, dienst deed in de Burgerwacht, patent en immobiliënbelasting betaalt; dat hij zich te Herseaux heeft laten
op de bevolkingsregisters inschrijven, toen zijn schoonbroer reeds ziek was, met het
oog op diens opvolging, dat hij er zelf geen woonst heeft, en er sinds zijn inschrijving
ook niet verbleven beeft, dat hij er gee n personele belasting betaalt, maar wel ingeschreven is op de rol van het abonnement - een inschrijving die men gemakkelijk
bekomt. Tenslotte verwijst Duprez naar de jurisprudentie terzake die aantoont
dat art. 38 van de Provinciewet van 30 april 1836 wel degelijk een reële en geen
fictieve woonplaats in België veronderstelt.
De commissie belast met het onderzoek van de geldigheid van de verkiezing stelt
aan de Raad voor deze goed te keuren op basis van de volgende gegevens :
1. Pierre Bonte is te Luingne geboren;
2. hij heeft aan zijn militieverplichtingen voldaan door plaatsvervanging;
3. een officiële verklaring van het schepencollege van Herseaux stelt vast dat hij
van rechtswege sinds 24 juni 1861 in deze gemeente gevestigd is, er grond- en personele belasting betaalt en ingeschreven is op de rol van het abonnement.
De Raad, die niet in kennis is gesteld van de argumenten van J. Duprez, gaat vanzelfsprekend met de commissie akkoord. (R.A.B., Archief Provincie West-Vlaanderen Ie Afdeling, no 111).
7
"
Wij verwijzen naar onze afzonderlijke studie in Het Provinciaal Hof te Brugge,
Brugge, Provinciebestuur, 1976, pp. 9-22.
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het invoeren van provinciale senatoren, komt de Raad op 6 november
samen, in 1896, ingevolge de herziening van de kieswet, op 6 oktober,
hetzelfde in 1921 waar de Raad op 30 november samenkomt.
Op 21 oktober 1896 wordt tot de regering
wens gericht dat bij de
herziening van de provinciewet, juli als datum voor de gewone zittijd zou
gehandhaafd blijven. Tijdens de zitting van 18 juni 1912 moet de Raad,
ingevolge de nieuwe wet, kiezen tussen 1 juli of 1 oktober als openingsdatum voor de gewone zittijd. Zonder discussie wordt geopteerd voor
1 juli68 • Daarbij wordt er over geklaagd dat de wetgever wel voorzien
heeft dat 1 juli op een zondag kan vallen, maar niet op een zaterdag of
een maandag, dagen waarop de Raad nooit vergadert.
De duur van de zittijden is wettelijk vastgesteld op minimum veertien
dagen. De Raad zelf kan haar zittijd met 1 week verlengen en kan mits
uitdrukkelijke instemming van de gouverneur daar nog 1 week aan toevoegen, op voorwaarde dat de agendapunten die nog moeten behandeld
worden uitdrukkelijk worden vermeld en dat in eerste orde uitsluitend
de begroting besproken wordt (art. 45 pwvinciewet). Al deze institutionele voorschriften worden als drukkingsmiddel aangewend in periodes
van politieke spanningen. Langer dan vier weken kan de gewone zittijd
niet duren. Per week komt de Raad gewoonlijk drie tot viermaal bijeen,
meestal in de voormiddag of over de middag. ne zittingen worden voorafgegaan of gevolgd door commissievergaderingen. Het reëel aantal zittingen wordt in volgende tabel weergegeven.

de

1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849

Gs
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11
10
10
9
10
7
9
9
6
6
7
7
10
9

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

7
9
7
10
8
7
8
9
9
10
8
7
7
7

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

8
6
10
14
13
13
12
12
11
15
13
10
13
14

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
182_0
1891

14
16
15
14
12
14
14
14
16
16
15
13
12
12

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Omdat 1 oktober temidden de periode van de jacht viel. ..

16
15
11
15
13
13
15
12
10
11
11
10
11
11

1906 10
1907 8
1908 8
1909 9
1910 8
1911 9
1912 7
1913 7
1914 7
1919 4
1920 6

Het aantal buitengewone zittijden neemt in de loop der jaren toe.
Oorspronkelijk worden zij samengeroepen uitsluitend om kandidaten voor
te stellen bij vacatures in het gerecht. Vanaf de negentiger jaren worden
regelmatig buitengewone onderwerpen (zoals bv. de financiering van
Brugge-Zeehaven) in buitengewone zittijden besproken.

Tabel van de Buitengewone Zittijden.
1848
1861
1866
1867
1868
1869
1875

1
1
1
3
1
2
3

1876
1879
1880
1881
1882
1885
1886

2
1
1
1
1
1
1

1889 1
1890 1
1891 2
1892 3
1893 2
1900 2
1901 1

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

3
2
1
1
1
2
1

1910
1911
1912
1913
1914
1918
1919

1
1
2
1
3
2
4

1920
1921

2
2

Art. 47 stipuleert - wat wij hoger reeds aangestipt hebben - dat
alleen de Raad uitspraak kan doen over de geldigheid van de verkiezingen
van haar leden. Het tweede lid van dit artikel schrijft voor dat de Raad
geen geldige beslissingen kan treffen indien niet meer dan de helft van
het bij de wet bepaalde aantal raadsleden afwezig is 69 •
Rondom de eedaflegging zijn in de door ons bestudeerde periode geen
problemen gerezen. Het is pas op 6 december 1921 dat de socialistische
raadsleden een eed 'onder voorbehoud van hun republikeinse opinie' zullen afleggen, die door de voorzitter eveneens onder voorbehoud van wettelijkheid wordt aanvaard.
Bij het begin van elke gewone zittijd wordt een voorzitter, een ondervoorzitter en een bureau verkozen (art. 49).
Het bureau bestaat uit twee secretarissen . In de zitting van 20 juli 1867
wordt, op voorstel van de gouverneur, voortaan ook de verkiezing van
2 adjunct-secretarissen voorgeschreven 70 •
,; 9 Pas op 26 en 27 juli 1876 naar aanleiding van een zitting waarin 34
van de 67 nog in leven zijnde raadsleden deelnemen - wordt de vraag gesteld of
deze vergadering wel geldige beslissingen kan treffen. Volgens het Reglement van
orde wel (de helft van het aantal raadsleden), volgens de wet niet omdat het wettelijk aantal raadsleden op dat ogenblik 69 bedraagt en dus de helft 35 moet zijn.
Als gevolg daarvan zal op 5 juli 1877 het reglement van orde in overeenstemming
worden gebracht met de wet.
70
Dit was gevolg van het feit dat de beide secretarissen, die bij de aanvang
van de zittijd verkozen waren, op 20 juli nog steeds aan geen enkele vergadering
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Tijdens de buitengewone zitting van 9 januari 1912 wordt het bureau
nogmaals uitgebreid. Nu wordt ook de verkiezing voorzien van 2 questore.n, die samen met de voorzitter, ondervoorzitter, secretarissen en
adjunct-secretarissen, het bureau van de Raad vormen 71 •
Art. 50 van de provinciewet schrijft de Raad voor een reglement van
orde op te stellen. Dit reglement is aan koninklijke goedkeuring onderworpen. Het wordt tijdens de zitting van 11 oktober 1836 goedgekeurd
en bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 .november 1836. Het reglement
is een amplificatie van artikels 44, 47 tot 59 van de provinciewet Het
regelt het onderzoek van de geloofsbrieven, de samenstelling van het
voorlopig en definitief bureau. De wijze waarop de zittingen verlopen en
de wijze van stemmen 7 2 • De wijze waarop voorstellen aan de Raad worden gedaan. De bevoegdheden van de commissies. De taak van de provinciale griffier en de politionele bevoegdheid van de voorzitter, enz.
Een van de belangrijkste punten uit het reglement is wel art. 38 dat
de bevoegdheid van de 4 commissies vastlegt 73 , die met het vooronderzoek van de voorstellen belast zijn en die daarvoor aan de Raad verslagen voorleggen waarover er gestemd wordt na discussie.
Eerste commissie: de eredienst, onderwijs, weldadigheidsinstellinge.n,
hadden deelgenomen. Noodgedwongen had de voorzitter, tegen art. 5 van het
reglement in, de twee jongste leden van de Raad als voorlopige secretarissen aangeduid.
71 Deze uitbreiding is uitdrukkelijk gevraagd op 12 juli 1911 tijdens een
bespreking over de noodzaak het reglement van orde aan te passen - door raadslid Bruneel-de Montpellier, die er op wijst dat de andere provincieraden over twee
questoren beschikken, belast met de zorg voor de inrichting en het meubilair van
de Raad. De opdracht van de questoren wordt omschreven in een nieuw art. 8bis :
"De questeurs regelen alles wat het ceremoniaal betreft. Zij zijn bovendien belast
met toezicht op de werken rakende de versiering, de meubeling en de gezondheid
in de zittingszaal van den Raad en hare aanhoorigheden. Zij maken deswegen
afspraak met de Bestendige Deputatie."
Dit artikel wijst duidelijk naar de herbaalde klachten die in de Raad naar voren
werden gebracht over de onvoldoende sanitaire inrichtingen van bet nog niet voltooide Provinciaal Hof, en misschien kunnen wij er nog een late echo in opvangen
van de politieke problemen die in de zeventiger jaren waren gerezen rond de versiering van de oude raadszaal.
72 Vermeldenswaard is ook dat de Provinciewet de stemming bij naamafroeping
voorschrijft voor elke beslissing (art. 52), maar uitdrukkelijk verbiedt dat de
tegenstemmers de motieven van hun stemming zouden verklaren (art. 56). Deze
maatregel die andermaal wijst op de vrees van de wetgever voor politieke debatten
in de provincieraad, geldt niet voor degenen die zich onthouden bij de stemming.
Zij worden telkenmale verzocht hun motieven aan de Raad mee te delen.
73 Deze stemmen helemaal overeen met de 4 commissies die ook in de Provinciale Staten fungeerden.
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personeelszaken, reglementaire verordeningen. Ook de oprichting van
nieuwe gemeenten.
Tweede commissie: markten en jaarmarkten (afgeschaft in 1870), gemeentelijke belangen, landbouw, koophandel en fabrieken, steengroeven,
turfstekingen, mijnen en veenderijen, wegenbouw, landelijke politie en
verkeer.
Derde commissie : financiën, begrotingen, klachten over belastingen,
kadaster.
Vierde commissie: openbare werken, zeevaart.
Elke wijziging aan dit reglement is afhankelijk van koninklijke goedkeuring. Daarom werden de wijzigingen tot een minimum beperkt: zij
beogen allemaal een vlotter verloop van de werkzaamheden van de
Raad 74 • De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. Als gevolg van de
wijziging van art. 55 van de provinciewet door de wet van 30 december
1887, wordt op 5 juli 1888 beslist dat voortaan het proces-verbaal van
de voorgaande zitting niet meer in extenso moet voorgelezen worden,
alleen de genomen beslissingen worden opgesomd. Het proces-verbaal ligt
voortaan ter inzage van de leden een half uur voor de zitting.
Op 9 januari 1912 worden, benevens de uitbreiding van het bureau
met 2 questoren, ook nog een aantal artikels gewijzigd, o.m. wordt er
voorzien dat het houden van een interpellatie op voorhand moet aangekondigd worden, en een datum ervoor bepaald (art. 28) en dat elk
voorstel van een raadslid dat na de vierde dag van de zittijd ingediend
wordt, behalve er anders over beslist wordt, pas tijdens de volgende zittijd zal kunnen besproken worden. Dit geldt niet voor de voorstellen
van de gouverneur of de Bestendige Deputatie 7s .
Art. 61 van de provinciewet voorziet de toekenning van presentiegeld

74 Zij werden tijdens de volgende zittingen goedgekeurd : 7 juli _1838, 20 juli
1867, 22 juli 1870, 5 juni 1877, 5 juli 1888, 9 januari en 18 juni 1912.
7 5 Dit laatste punt stemt in grote lijnen overeen met een voorstel dat reeds op
15 juli 1842 door drie raadsleden werd gedaan: de vragen die aan de Raad worden
gericht en die nà 1 juni binnenkomen, worden naar de volgende zittijd verdaagd,
teneinde voldoende onderzocht te kunnen worden door de Bestendige Deputatie.
Op 19 juli 1842 bracht de 1e commissie hierover verslag uit en ging op de suggestie van de gouverneur in, dit voorstel niet als een wijziging aan het reglement
van orde te aanzien "parce qu'alors la décision affirmative du conseil devrait subir
toutes les formalités prescrites pour les dispositions réglementaires de l'espèce et
recevoir l'approbation royale", maar gewoon als een verzoek aan de Bestendige
Deputatie om, via een circulaire aan de haar ondergeschikte besturen, mee te
delen dat alle vragen aan de Raad gericht, vóór 1 juni moeten voorgelegd worden.
Dit voorstel werd overigens herhaaldelijk - en steeds tevergeefs - vernieuwd.
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(5 fr.) en reiskostenvergoeding aan de leden van de Raad 76 • Door de
wet van 24 juli 1911 wordt het presentiegeld op 10 fr. gebracht. Maar de
Raad besliste op 11 juli 1912 dit nieuwe bedrag niet toe te kennen e.n
behield de 5 fr. Pas op 3 juli 1919 wordt het presentiegeld op 10 fr. gebracht en, overeenkomstig de wet van 20 juli 1920, in de zitting van 23
november 1920 op 30 fr.
Op 24 juli 1891 wordt ook voor het eerst door de Raad een krediet
van 2.400 fr. gestemd, toe te kennen onder de vorm van presentiegeld
aan de Bestendige Deputatie en dit als toelage bij de door het Rijk betaalde wedden. Op de politieke ondergrond van deze beslissing komen
wij later terug.

7G Oorspronkelijk was dit een amendement door graaf de Mûelenaere in 1834
in de Kamer ingediend. Vele parlementsleden waren van oordeel dat een provinciaal mandaat onvergeld moest blijven.
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VIJFDE HOOFDSTUK

DE GOUVERNEUR, DE BESTENDIGE DEPUTATIE
EN DE PROVINCIALE GRIFFIER
Titel 7 van de provinciewet van 1836 behandelt de Bestendige Deputatie : haar samenstelling, de onverenigbaarheden en de duur van dit
mandaat, de wijze van vergaderen, de wedde en de bevoegdheden.
Titel 8 omschrijft de bevoegdheden en de verplichtingen van de provinciale griffier, die als secretaris fungeert tijdens de vergaderingen van
de provincieraad en van de Bestendige Deputatie, er de processen-verbaal
van opstelt (art. 119), en ter plaatse inzage geeft van ambtelijke stukken
aan de belanghebbenden (art. 121), die verantwoordelijk is voor het afleveren van de officiële akten (art. 120), voor het bewaren van het zegel
van de provincie en de provinciale archieven (art. 120-121), en onder
leiding van de gouverneur, toezicht uitoefent op de provinciale diensten
(art. 121).
Titel 9 tenslotte omschrijft de opdracht en de bevoegdheden van de gouverneur en zijn verhouding tot de Bestendige Deputatie, waarvan hij
voorzitter is met stemrecht, en de provincieraad, waar hij het centraal
bestuur vertegenwoordigt, belast is met de uitvoering van de beslissingen
van de Raad (art. 124) en hiertegen in beroep gaat indien zij het algemeen
belang schaden of buiten de bevoegdheid van de Raad vallen (art. 125).
Als vertegenwoordiger van het centraal bestuur heeft de gouverneur de
leiding van de provinciale diensten (art. 126), hij kan buitengewone commissarissen aanduiden, wanneer de ondergeschikte besturen in gebreke
blijven (art. 127), hij waakt over de handhaving van de orde en beschikt
hiervoor over de rijkswacht, de burgerwacht en zo nodig ook het leger
(art. 128-129).
In feite heeft de Bestendige Deputatie en ambivalent karakter, waar wij
reeds herhaaldelijk op gewezen hebben.
1. Zij behartigt de provinciale belangen.
Onder de leiding van de gouverneur1 en met als secretaris de provinciale
1

Provinciewet van 30 april 1836 art. 104.
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griffier die zij zelf niet aanstelt2 - beiden vertegenwoordigers van het.
centraal bestuur - neemt de Bestendige Deputatie, emanatie van de
Raad, het dagelijks bestuur van de provincie waara, bijgestaan door een
provinciale administratie, die zij slechts ten dele zelf kan benoemen4 en
waarover zij geen controle heefP, behalve wanneer zij het onderzoek van
zaken tot zich heeft getrokken 6 •
Het is een college, dat verkozen in de schoot van de Raad 7 , de macht
heeft om tijdens de periode waarop de Raad niet bijeenkomt8 , in dringende gevallen, alle zaken te behandelen die tot de bevoegdheid van de
Raad behoren°, maar de uitvoering van zijn eigen beslissingen, zoals
deze van de Raad aan de gouverneur moet overlaten <~ .
Een college dat kan beslissen als verweerder of als eiser rechtsgedingen
aan te gaan 11 , maar aan de gouverneur moet overlaten deze zaken bij de
rechtbank aanhangig te maken12 •
Een college dat advies uitbrengt of beslissingen treft over al de zaken
die hem door het centraal bestuur worden voorgelegd 13 , en dit doet onder
de leiding van de vertegenwoordiger van dit centraal bestuur - de
gouverneur - die een medebeslissende stem heeft14, en tegen de beslis1

~ Id. art. 4, het college mag alleen een lijst van drie kandidaten voordragen
waa ruit de koning kiest.
3 Id. art. 106, waarover zij bij het begin van elke zittijd verslag uitbrengt bij
de Raad, en dat verslag ook publiceert (art. 115).
4
Volgens art. 65 van de wet van 1836 is het de Raad die alle provinciale
ambtenaren benoemt, behalve deze waarva n hij de benoeming aan de Bestendige
Deputatie overlaat; volgens art. 126 van dezelfde wet is het de gouverneur die de
(rijks)ambtenaren van het provinciaal bestuur benoemt.
Door de wet van 30.12.1887 werd hieraan een wijziging gebracht. Voortaan benoemt
de gouverneur de afdelingschefs en directeurs uit een lijst van drie kandidaten
door de Bestendige Deputatie voorgedragen.
5 Art. 126.
6
Tenzij de gouverneur daartegen beroep aantekent, art. 106 gewijzigd door de
wet van 30.12.1887.
7 Art. 3.
s Dat is ongeveer 49 weken per jaar !
0 De begroting, de rekenin gen, de benoemingen en voordracht van kandidaten
uitgezonderd. art. 107.
10 Wet van 30.04.1836 art. 124, sinds de wijziging door de wet van 30.12.1887
kan zij dat wel, na een gemotiveerde beslissing en indien de gouverneur hiertegen
geen beroep aantekent.
11
Art. 106, sinds 30.12.1887 kan het ook zijn advokaat aanduiden.
L 2 Art. 124.
1 3 Art. 106.
14
Art. 104, sinds de wet van 30.12.1887 kan de stem van de gouverneur, voor
bepaalde zaken, en bij staking van stemmen, doorslaggevend zijn.
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singen van het college beroep kan aantekenen1 5 •
Een college dat alleen bevoegd is om geldige betalingsmandaten af te
leveren op voorwaarde dat deze door de gouverneur en de griffier ondertekend zijn en door het Rekenhof geviseerd16 , en beschikt over provinciale
inkomsten die geïnd worden door het centraal bestuur en ter beschikking
gesteld worden van de Deputatie vóór het einde van elke maand1 7 •
2. Zij treedt op als rechtbank
Onder leiding van de gouverneur en met als secretaris de provinciale
griffier, zetelt de Bestendige Deputatie als rechtbank en doet uitspraken
over betwistingen in zeer uiteenlopende aangelegenheden, waarover zij
aan de Raad, waarvan zij de emanatie is, geen rekenschap te geven heeft.
Deze aangelegenheden zijn ondermeer: het beroep inzake de inschrijving
op de kiezerslijsten 1 8 , de geldigheid van de gemeenteverkiezingen19 , het
opstellen van de lijst van verkiesbaren voor de SenaaF0 • De betwistingen
inzake de oproeping van lotelingen 2 \ het toezicht op en de betwistingen
omtrent de gemeentelijke financiën en belastingen en het patentrecht22 ,
de betwistingen inzake de geldigheid van verkiezingen in andere provincies, die voor 'vices de forme' door het Hof van Cassatie vernietigd zijn
en door dit Hof voor onderzoek naar de grond van de zaak aan de
Bestendige Deputatie van een andere provincie worden overgemaakt, enz.
3. Zij treedt op als voogdijmacht
Een groot aantal beslissingen van gemeentebesturen, kerkfabrieken,
besturen van burgerlijke godshuizen en Burelen van Weldadigheid, zijn
door de (afzonderlijke) wetten aan de goedkeuring van de Bestendige
Deputatie, onder voorzitterschap van de gouverneur, onderworpen. Het
Art. 125.
Art. 112, maar alle verhandelingen die meer dan 10.000 fr. bedragen zijn
afhankelijk van koninklijke goedkeuring (art. 86, 3~), behalve wanneer het gaat
om openbare werken, waar het maximum vastgesteld is op 50.000 fr. (art. 86, 4~) .
1 7 Art. 113. De Provincieraad kan een provinciale ontvanger benoemen (art.
114), dan worden de kredieten maandelijks te zijner beschikking gesteld (wet van
25.05.1838 art. 4).
1 8 Wet van 30.04.1836 art. 18, kieswet van 18 mei 1872 art. 30 tot 40.
19 Gemeentewet van 30.03 .1836 art. 45 en 46.
zo Wetva n 3.03.1831 art. 44.
21
Wet van 8.01.1817 art. 8, de lotelingen verschijnen in persoon voor de Bestendige Deputatie die, bijgestaan door geneesheren, moet oordelen o.m. over hun
fysische onbekwaamheid om dienst te nemen.
22
Gemeentewet van 30.03.1836 art. 76, 77, 136, wet van 22.06.1865 art. 1 etc.
en Annales parlementaires. Sénat. Session 1887-1888, p. 61.
15

16
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betreft meestal beslissingen betreffende verrichtingen met financiële weerslag: vervreemdingen, verwervingen, ruil, huur, schenkingen, legaten, enz.
Over het algemeen kan tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie
door de hoger vermelde besturen bij de koning beroep aangetekend worden. Nu is er echter één geval dat zeer merkwaardig is : art. 86 van de
gemeentewet van 1836 voorzag dat de gouverneur een beslissing van een
gemeenteraad die zijn bevoegdheid te buiten ging of die strijdig was met
het algemeen belang kon schorsen. Maar in dit geval moest de Bestendige Deputatie uitspraak doen over deze beslissing van de gouverneur
en bovendien kon tegen de uitspraak van de Bestendige Deputatie, zowel door de gouverneur als door het gemeentebestuur, beroep aangetekend
worden bij de koning, die hierover binnen de veertig dagen uitspraak
moest doen, indien hij de beslissing van de gemeenteraad vernietigde.
Deed hij hierover geen uitspraak binnen de veertig dagen dan was de
beslissing van de gemeenteraad automatisch goedgekeurd. Art. 87 van
dezelfde wet machtigde de koning om beslissingen van de gemeenteraad
die buiten zijn bevoegdheid ging of het algemeen belang schaadde (rechtstreeks) te vernietigen en stipuleerde verder, voor de hoger vermelde
schorsingen, vanaf wanneer de termijn van 40 dagen inging. Na deze
veertig dagen konden alleen de Kamers een beslissing van de gemeenteraad bij wet vernietigen. Een gelijkaardige dispositie treffen wij ook aan
in de provinciewet van 1836 (art. 89).
Wij stonden hier dus voor het zeer verrassend feit dat de Bestendige
Deputatie optrad als vertegenwoordigster van het centraal bestuur, en een
beslissing van zijn eigen voorzitter, eveneens vertegenwoordiger van het
centraal bestuur, sanctioneerde, waarbij deze laatste toch kon gelijk halen
door zijn beroep op de koning. Op het eerste gezicht een voor de hand
ligge.nde bron van conflicten tussen de Bestendige Deputatie en de gouverneur.
Hierbij kan men zich de vraag stellen of de wetgever van 1836 de
mogelijkheid .niet voorzien had dat een dergelijk conflict kon ontstaan, en
zelfs op een ruimer vlak, dat er een politieke tegenstelling kon ontstaan
tussen de Bestendige Deputatie en de provincieraad enerzijds en de gouverneur en de regering, emanatie van het parlement, anderzijds. Met andere
woorden of de wetgever van 1836 de mogelijkheid niet voorzien heeft van
een verschillende politieke meerderheid in het parlement en in de provincieraden.
Het eerste dat wij moeten doen opmerken is dat het merkwaardige
art. 86 van de gemeentewet, tijdens de zitting van 25 november 1834,
23
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door de Kamer zonder enige discussie is aangenomen. In feite heeft gans
de discussie over de verhouding van de Bestendige Deputatie en de
Provinciale Raad tot het centraal bestuur zeer uitvoerig plaats gehad
tijdens de verwarde besprekingen 24 van de artikels 87, 88, 89 en 125 van
de provinciewet, die handelen - zoals hoger aangestipt - over de omstandigheden waarin de koning - dus in feite de regering - zijn goedkeuring kan weigeren aan een beslissing van de Raad, deze beslissing kan
opschorten voor een bepaalde termijn, en de beslissingen van de Raad die
buiten zijn bevoegdheid vallen of strijdig zijn met het algemeen belang,
kan vernietigen.
De uiteindelijk goedgekeurde tekst van deze artikels van de provinciewet stemt grotendeels - mits amendementen - overeen met de tekst
zoals die oorspronkelijk door de regering is voorgesteld. De discussies
zijn uitgelokt door de tekst voorgesteld- na langdurige discussie- door
de centrale sectie en die luidde :
"Le Roi peut en tout temps annuler les actes des conseils provinciaux
qui blessent l'intérêt général ou sartent de leur attributions.
Néanmoins, lorsque l'annulation de ces actes suppose l'interprétation de
la loi par voie d'autorité, Ie Roi n'a que Ie droit de les suspendre; en cas
de suspensio.n, Ie gouvernement présentera un projet de loi interprétative
aux chambres, dans Ie cours de la session, ou, si elles ne sant pas assemblées, dans la prochaine session.
Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension seront motivés et
insérés au Bulletin officie!."
Uit gans de discussie, vooral over de 2e paragraaf van dit artikel, kunnen wij de volgende vaststellingen doen :
1. Op geen enkel ogenblik werd de mogelijkheid voorzien dat de
provincieraden e.n het Parlement zouden kunnen in botsing komen, omdat
deze door dezelfde kiezers verkozen werden.
2. Voortdurend werd verwezen naar mogelijke botsingen tussen de
regering en de provincieraden, waarbij het de rol van het parlement zou
zijn uitsluitsel te geven door een wet die de betwisting regelt, hetzij op
verzoek van de regering, hetzij op verzoek van één of meer provincieraden.
Deze opvatting berust op een principe dat door verschillende sprekers
naar voren werd gebracht; de goedkeuring van de beslissingen van de
provincieraad valt onder de bevoegdheid van de uitvoerende macht: (de
koning en de regering) die tegenover de wetgevende macht verantwoording
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verschuldigd is voor haar optreden25 • Er kan geen botsing ontstaan tussen de provincieraden en het parlement omdat beide tot twee verschillende
machten behoren en het parlement als wetgevende macht een onbetwistbaar oppergezag heeft. Bij de bespreking van art. 86 van de gemeentewet
is het blijkbaar aan de aandacht van de wetgever ontsnapt dat het conflict regering-provincieraad zich kon manifesteren op het niveau gouverneur als afgevaardigde van de regering en Bestendige Deputatie als emanatie van de Raad. Het feit dat de gouverneur tegen de beslissing van de
Bestendige Deputatie bij de regering kon beroep aantekenen, bleek voldoende om alle conflicten uit de weg te ruimen, omdat ook hier de hiërarchische indeling een rol speelde : de regering staat boven de Deputatie.
In dit verband willen wij nog twee andere punten aanraken die in de
2s de Theux in zitting van 13 mei 1834 (Moniteur beige 14 mei 1834): "TI convient peu d'ailleurs d'immiscer Ia législature dans les actes des conseils provinciaux,
qui sont Ie plus souvent des actes purement administratifs. Le pouvoir législatif
fait les lois, Ie pouvoir exécutif pourvoit à leur exécution et veille à la sûreté de
l'état et à l'ordre public. C'est Ià sa mission. Son moyen d'action est dans l'autorité
administrative, et dans Ie cercle de cette autorité i! doit pouvoir agir avec la même
indépendance que les autres pouvoirs. Si Ie pouvoir Iégislatif était chargé de juger
les délibérations des conseils provinciaux, institutions placées dans Ie cercle d'action
du pouvoir exécutif, ii sortirait de ses Iimites pour envahir une portion des attributions du pouvoir judiciaire puisqu'après avoir fait les lois d'intérêt général et d'attributions, i! en ferait par lui-même application à des actes du pouvoir exécutif.
Et en effet, réformer un acte administratif, c'est administrer; Ie réformer, parce
qu'il serait contraire à l'intérêt général, ou parce qu'il y aurait excès de pouvoir,
ce serait bien appliquer les lois à des cas particuliers. TI y aurait donc confusion de
pouvoir."
Palion in zitting van 31 mei 1832 (Moniteur beige 1 juni 1834): "lei en Belgique,
cette souveraineté, qui réside dans la nation, a été répartie exclusivement entre
trois grands pouvoirs; Ie pouvoir législatif, Ie pouvoir exécutif et Ie pouvoir judiciaire. Lors de Ia discussion de Ia constitution, on proposa de faire concourir à
cette répartition Ie pouvoir provincial et communal; maïs cette conception fut
rejetée; et les intérêts provinciaux et communaux restèrent en sous-ordre.
. . . les administrations provinciales et communales ne peuvent agir qu'en sousordre de l'un ou de l'autre des grands pouvoirs de l'état. .. 11 fa ut qu'un acte qui
blesse l'intérêt général ou qui renferme un excès de pouvoir puisse être comprimé
sur-le-charnp.
Le pouvoir Iégislatif n'étant que temporairement en exercice ii y aurait trop de
Ienteur dans son action. Ce pouvoir sortirait d'ailleurs du véritable caractère de
sa mission qui est de faire les Iois et non de les appliquer. Le pouvoir administratif
n'est pas d'ailleurs dans les attributions du pouvoir législatif...
C'est donc au pouvoir exécutif qu'il faut attribuer Ie droit d'annuler les actes des
conseils provinciaux, dans les cas dont ii s'agit, parce que c'est ce pouvoir qui tient
de Ia constitution la mission de faire exécuter les lois administratives, de veiller
à Ia sûreté de l'état et à l'ordre public."
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discussie van de provinciewet de Bestendige Deputatie betreffen.
1. Tijdens de zitting van 3 mei 1834 stelt de heer Fleussu de vraag
of het recht van de regering de beslissingen van de Bestendige Deputatie
te annuleren, ook slaat op de rechterlijke bevoegdheden van dit college ?
Het antwoord is negatief. De minister van Binnenlandse Zaken beklemtoont dat in zijn geest deze rechterlijke bevoegdheid de belangrijkste is
van al de bevoegdheden van de Deputatie en de Theux verduidelijkt dat
tegen de rechterlijke uitspraken van de Deputatie alleen bij het Hof van
Cassatie kan verhaal genomen worden 26 •
Hieruit blijkt dat de Bestendige Deputatie - in tegenstelling tot de
Provincieraad - niet alleen een onderdeel vormt van de uitvoerende
macht, maar ook van de rechterlijke macht.
2. Het erobleem van de wedden van de Bestendige Deputatie.
In het oorspro.nkelijke regeringsontwerp wordt voorgesteld dat de leden
van de Bestendige Deputatie een wedde van 1.500 gulden ontvangen,
waarvan de helft bestemd is voor een 'aanwezigheidsfonds' dat om de
drie maanden wordt uitgekeerd in functie van het aantal zittingen waaraan ieder deputatielid deelgenomen heeft. De provinciale griffier zou
2.500 gulden ontvangen. Deze 1.500 en 2.500 gulden zijn het bedrag dat
onder het Nederlands Regime aan de leden en de griffier van de Gedeputeerde Staten werd toegekend.
De centrale sectie heeft dit bedrag gewijzigd in 3.000 fr. voor de Bestendige Deputatie en 5.000 fr. voor de griffier, en zo is het ook in art.
105 en 121 van de wet van 30 april 1836 bewaard.
Over de vergoeding voor de Bestendige Deputatie ontstaat een discussie
tijdens de zitting van 16 mei 1834.
De heer Doignon vindt het zo gering dat het tot nog toe moeilijk geweest is "de trouver des hommes de mérite qui voulussent se déplacer
moyennant cette rétdbution annuelle. Il en est résulté que les députations
se sont trouvées composées de persennes habitant Ie chef-lieu même de la
province ... de sorte qu'au lieu d'administrer avant tout les intérêts de la
province, elles n'ont fait, trop souvent, que gérer les affaires du chef-lieu
et de son arrondissement."
Deze mening wordt echter door anderen in twijfel getrokken. Barthélémy Durnortier is van oordeel dat, indien dit bedrag te gering is, het de
provincies toekomt een supplement aan de Deputatieleden toe te kennen.
Dit wijst Isidore Jullien van de hand.
"Cette question a déjà été soumise à la chambre; elle y a été débattue,
et elle a donné Iieu à un vote négatif. On a maintenu !'ancien système, par26
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ce qu'il a paru à la majorité ... que la députation était un tribunal administratif, chargé de régler la répartition des contributions perçues au nom de
l'état, et comme ressortissant par sa nature, plus immédiatement du pouvoir exécutif27 .''
Men vergete hierbij niet dat art. 70 van de provinciewet van 1836 de
reis- en verplaatsingskosten van de gouverneur, de Bestendige Deputatie
en de griffier ten laste van het Rijk legde. Het idee dat de provincies
zelf zouden kunnen tussenkomen in de wedde van de leden van de Deputatie is, in de provincie West-Vlaanderen, pas in 1891 verwezenlijkt en
dat in zeer speciale omstandigheden : het ging erom één lid van de Bestendige Deputatie die tot ontslag gedwongen was, een inkomen te verzekeren. Men kan deze tussenkomst evenwel terugplaatsen in een algemene tendens, waarbij de provincies meer en meer toelagen verlenen aan
het RijkspersoneeF 8 • Terzelfdertijd kan men dit ook interpreteren als een
logisch gevolg van de evolutie van de bevoegdheden van de Bestendige
Deputatie, die steeds minder als vertegenwoordigster van het centraal
bestuur of als rechtslichaam optreedt29 , en steeds meer als politiek beId. 17 mei 1834.
Op 14 september 1847 had de Minister van Binnenlandse Zaken in de Kamers
reeds gesuggereerd dat de provincies de wedde van de griffier zouden verhogen
met een subsidie van 1.000 fr. "pour travaux extraordinaires." Deze suggestie werd
op 13 juli 1853 door de provincieraad van West-Vlaanderen toegepast. Door de
wijziging van de provinciewet op 30 december 1887 was diezelfde wedde op 7.000
fr. gebracht, met een mogelijke verhoging van 1.000 fr. voor de griffiers met meer
dan tien jaar dienst.
Aan de andere kant komt de provincie financieel tussen in de vergoedingen van de
kantonale opzichters, en het kaderpersoneel van Bruggen en Wegen dat voor de
provincie werkt, wat in 1882-1885 zal leiden tot de stichting van een eigen provinciale 'technische dienst. Op 22 juli 1868 stemt de provincieraad voor het eerst een
krediet van 6.400 fr. als toelage bij de wedde van het administratief rijkspersoneel
van de provincie.
In 1907 vragen ook de beambten van de arrondissementscommissariaten een provinciale toeslag op hun wedde. Zij moeten wachten tot 8 juli 1909 vooraleer de
Raad hiervoor een bedrag van 2.000 fr. uitschrijft. De wet van 24 april 1958 heeft
de wedden en de reis- en verplaatsingskosten van de Bestendige Deputatie helemaal
ten laste gelegd van de provincie (met afschaffing van het aanwezigheidsfonds).
Daarentegen zijn de wedde en de reis- en verplaatsingskosten van de gouverneur en
de griffier tot op heden ten laste van het Rijk gebleven.
29 Wij verwijzen hierbij, bij wijze van voorbeeld, naar de wet van 27 mei 1870
art. 86 par. D, die een groter aantal beslissingen van de Raad en de Deputatie afhankelijk maakt van de Koninklijke goedkeuring, naar de wet van 30 juli 1881 art. 27
en 58 die de bevoegdheid uitspraak te doen over de betwistingen inzake de samenstelling van de kiezerslijsten van de Bestendige Deputatie aan het Hof van Beroep
overdroeg, en naar de wijzigingen aan de provinciewet door de wet van 30 december
1887.
21
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stuursorgaan van de provincie..
Overeenkomstig artikel 104 van de provinciewet heeft de Bestendige
Deputatie op 27 juni 1837 een reglement van inwendige orde opgesteld
dat door de Raad 30 en door de koning 31 werd goedgekeurd 3 2 • Art. 4 van
dit reglement voorziet dat de Bestendige Deputatie de. dinsdag en de donderdag van elke week om 10 uur samenkomt. Vanaf 1840 wordt dit gewijzigd in de donderdag en de vrijdag en spoedig daarop wordt het de
donderdag en zo nodig de vrijdag. Tot 1849 vergadert de Bestendige
Deputatie tweemaal per week. Van 1850 tot 1854 schommelt het aantal
vergaderingen rond de 60 per jaar, vanaf 1855 rond de 53 à 55, hetzij
1 vergadering per week33 • Het aantal behandelde dossiers kent een
hoogtepunt in 1838 met meer dan 3.000 dossiers, daarna schommelt het
tot 1861 rondde 2.500, vanaf 1862 tot 1868 rond de 3.000, van 1873 tot
1876 rond de 4.000. Daarna gaat het met een ruk de hoogte in:
1877: 4.682
1878: 4.742
1879: 5.389

1880: 7.262
1881: 8.610
1882: 7.337

1883: 9.759
1884: 9.854
1885 : 9.945 34

Dezelfde stijging stellen wij vast in het onderzoek van de klachten over
de samenstelling van de kiezerslijsten 3 S, een bevoegdheid die. door de
wet van 30 juli 1881 van de Bestendige Deputaties aan de Beroepshoven
werd overgedragen.
Voor de Senaat worden in gans de periode 1836-1880, 4 klachten neergelegd36. Voor de Provincieraad worden van 1836 tot 1868 2 klachten
neergelegd, allebei in 1854. Daarna zijn de cijfers als volgt :
Op 10 juli 1837.
Op 25 augustus 1837.
32 Gepubliceerd in Memorial administratif 1(1837) pp. 553-555.
3 3 Rapport sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale 1837-1921
passim.
34 Id. Na 1885 wordt het aantal behandelde dossiers niet meer vermeld. De
waarde van deze cijfers is echter zeer relatief. In 1840 bijvoorbeeld wordt uitdrukkelijk vermeld dat naast de 2.176 behandelde dossiers ook nog 486 begrotingen van
gemeenten en liefdadige instellingen onderzocht werden. Voor de latere jaren is het
niet altijd duidelijk of deze al dan niet inbegrepen zijn. In de periode 1862-1873
wordt aangeduid of de zittingen en de dossiers van de Bestendige Deputatie zetelend
als herkeuringsraad al dan niet inbegrepen zijn, de jaren daarvoor en daarna wordt
dit niet vermeld.
35
Men moet er rekening mee houden dat de wet van 5.05 .1869 elk jaar tussen
1 en 14 augustus een tweede herziening van de kiezerslijsten voorschreef.
36
I in 1853, I in 1870, I in 1873, 1 in 1876.
3o
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1869: 29

1875: 141

1870 : 44

1876: 162

1871: 117
1872: 43
1873: 17
1874: 166

1877 :
1878:
1879:
1880:

409
311
503
466

Voor de gemeenteraad blijven de klachten tussen 1836 en 1868 beneden
de 10, behalve in 1851 waar zij het cijfer 41 bereiken en in 1866 waar
zij plots stijgen tot 393. Daarna verlopen zij als volgt :
1869: 257
1870: 75
1871 : 269
1872: 74
1873: 38
1874: 184

1875: 185
1876: 223
1877: 1010
1878: 339
1879: 387
1880: 1282

Voor de Kamer komen slechts 2 klachten voor van 1836 tot 184P 7 •
Van 1842 tot 1862 variëren zij van minder dan 10 tot 55, met uitzondering van 1848 : 167 en 1854: 79. Daarna evolueren zij als volgt :
1863: 130
1864: 34
1865: 44
1866: 56
1867: 94
1868: 142

1869: 58
1870: 104
1871 : 88
1872: 27
1873: 14
1874: 84

1875:
1876:
1877 :
1878 :
1879 :
1880:

109
114
500
449
653
432

Uit deze cijfers blijkt hoe de bevolking, naar het einde van de zeventiger
jaren toe, aangegrepen werd door een politieke koorts. Dit blijkt nog
duidelijker uit het beroep dat aangetekend wordt tegen de uitspraken van
de Bestendige Deputatie. Van 1836 tot 1880 doen dergelijke gevallen
zich voor de Senaat niet voor. V oor de provincie en de gemeente, in de
periode 1836-1872, evenmin, behalve in 1851 voor de gemeenteraad: 41
gevallen. Voor de Kamer wordt 1 maal beroep aangetekend in 1858,
1859, 1861 en 1865; 2 maal in 1867; 3 maal in 1863, 1868 en 1872.
Daarna bedraagt het aantal beroepen :
37
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1 in 1838, 1 in 1841.

Kamer

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

4
10

9
31
233
22
142
112

Provincie

Gemeente

13
0
9
25
143
18
120
121

0
29
15
31
406
11

79
361

Bij het beoordelen van deze cijfers moet evenwel rekening gehouden
worden met de wijzigingen aangebracht aan het kiesstelsel en aan de fiscale wetgeving 38 , maar hier is het er ons om te doen aan te tonen dat de
Bestendige Deputatie meer dan haar handen vol had met al deze betwistingen.
Op de gevolgen - ook zuiver administratief - van het politiek konflikt tussen de Bestendige Deputatie en de gouverneurs Vrambout e.n
Heyvaert, zullen wij in ons Tweede Deel terugkomen.

as D e wet van 30.03.1870 verlaagt de stemge rechtigde leeftijd voor Kamer en
Senaat tot 21 jaar, en voert voor de provincie en de gemeente een eerste categorie
capaciteitskiezers in (3 jaar middelbare studie en een minimum cijns van 15 fr,
betalen).
De wet van 12.06.1871 verlaagt de kiescijns tot 20 fr. voor de provincie, 10 fr.
voor de gemeente.
De wet van 24.11.1871, die het accijnsrecht op het bier invoert, ontneemt een
groot aantal caféuitbaters hun stemrecht.
De wet van 26.08.1878 stelt de bewoners van gebouwen, eigendom van de overheid, vrij van belastingen, en wijzigt de belasting op het bezit van trekpaarden.
Daardoor wordt de grote meerderheid van de geestelijkheid en een groot aantal
boeren hun stemrecht ontnomen. Deze laatste zouden echter hun trekpaarden als
'chevaux mixtes' laten doorgaan om er toch belasting te kunnen op betalen en stemrecht te verwerven. (Cfr. Th. Luyckx, Politieke geschiedenis ... , passim)
In 1870 werd het parlement ontbonden en hadden algemene verkiezingen plaats,
in 1872 werd de provincieraad ontbonden, enz.
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CONCLUSIE
De geschiedenis van het ontstaan en de evolutie van de Belgische provinciewet heeft een aantal punten in het licht gesteld die essentieel zijn
voor het goed begrip van de provinciale instelling zoals zij oorspronkelijk
door de wetgever gedacht is, en zoals zij naderhand geëvolueerd is.
1. De provinciewet van 30.04.1836 innoveert slechts daar waar gebleken
is dat de organisatie onder het Nederlands Bewind te kort schoot, onvoldoende waarborgen bood voor de normale werking van de instelling,
of tot misbruiken leidde, ofwel daar waar de fundamentele opties van
de Belgische grondwet (constitutionele monarchie, parlementaire democratie, afschaffing van de standenvertegenwoordiging etc.) wijzigingen
noodzakelijk maakte. Bij het opstellen van de provinciewet (zoals van de
gemeentewet) heeft men wel bewust gestreefd naar een continuïteit met
de vroegere instellingen. Tijdens onze uiteenzetting hebben wij er niet op
gewezen, maar hier willen wij vermelden dat tijdens het debat van de
provinciewet, voortdurend verwezen wordt naar de Franse wet op de inrichting van de departementen in 1828. Vele innovaties zijn door deze
wet geïnspireerd. Het is niet onze taak, maar deze van de juristen, deze
parallel verder te onderzoeken.
2. Essentieel, in de geest van de wetgever, is dat de provincieraad een
administratief lichaam is, dat behoort tot de uitvoerende macht, en hiërarchisch ondergeschikt is aan de regering en de koning. De enige uitzondering hierop vormt de Bestendige Deputatie, die een driedubbele taak
heeft : het waarnemen van het dagelijks bestuur van de provincie en
het uitoefenen van de voogdijmacht over de ondergeschikte besturen deze beide bevoegdheden behoren tot de uitvoerende macht - maar
daarnaast ook - en dit wordt door de minister van Binnenlandse Zaken
in 1834 als haar voornaamste taak bestempeld - het optreden als administratieve rechtbank, wat tot de rechterlijke macht behoort.
Vooral in de tweede bevoegdheid van de Bestendige Deputatie, het uitvoeren van beslissingen van het centraal bestuur, dat een politiek lichaam
is, ligt een factor van evolutie van de provinciale instelling van een administratief naar een politiek lichaam. Het verpolitiseren van de provin-
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ciale raad manifesteert zich duidelijk in West-Vlaanderen - vanaf de
zestiger jaren, en leidt tot een scherp politiek conflict met de centrale
overheid, naar aanleiding van de toepassing van de schoolwet van 1879.
Dit conflict geeft op zijn beurt aanleiding tot een wijziging van de
provinciewet in 1882-1887, die het politiek karakter van de provinciale
instelling de facto erkent. De grondwetsherziening van 1893 en de instelling van provinciale senatoren, institutionaliseert dit politiek karakter.
3. Spijts deze evolutie van administratief naar politiek lichaam, blijft
de provincie .een eigen karakter bewaren, waarvan het meest opvallende
politiek aspect ontegensprekelijk is het conservatisme, benevens de bekommernis voor een sober financieel beheer (vrees voor schulden en het
aangaan van leningen). Uit het vervolg van onze studie zal blijken dat de
provinciale mandaten zeer stabiel zijn, wat een waarborg is voor de continuïteit van het bestuur.
De grondwetsherzieningen van 1921 en de daarbij aansluitende provinciale kieswet van 19 oktober 1921 betekent het einde van deze continuïteit. Alle componenten zijn voortaan gewijzigd: zowel de kiesgeografie
als de verkiezingsvoorwaarden en de verkiezingsmodaliteiten. Tengevolge
daarvan ontstaat een nieuwe partijpolitieke samenstelling van de Raad:
twee nieuwe groepen doen hun intrede : de socialisten en de kristen arbeiders. Later ook de vlaams-nationalisten. Voortaan zal de Provincieraad een politiek forum zijn .naast het parlement en de gemeenteraden.
1921 betekent voor de Provincieraad het einde van de 19e eeuw.
4. Tenslotte moeten wij er op wijzen dat ook de provinciale instelling
de dubbele spanning ondergaan heeft die het ganse politiek leven in
België in de 19e eeuw kenmerkt : de tegenstelling tussen de centraliserende
tendens van de liberalen, wier macht hoofdzakelijk komt uit de steden, en
de decentraliserende tendens van de katholieken, wier macht ligt op het
platteland, en dit dank zij de invloed en de macht van de klerus1 .
Reeds ten tijde van het Unionisme kan men deze tegenstrijdige tendens
aanwijzen. De verdeling van de kieskantons, zoals voorgesteld in 1834
Wij willen in dit verband even wijzen op het feit dat onder het Hollands
Regime, ongetwijfeld terwille van de sterke protestantse invloed in het Noorden,
de klerus voor geen enkel mandaat verkiesbaar was. Het Belgisch regime heeft deze
houding enigszins gemilderd : de klerus heeft toegang tot de Provincieraad (en het
parlement), maar toch worden hem de leidende functies, lid van de Bestendige
Deputatie (of de regering) ontzegt. Men kan zich daarbij afvragen of deze discriminatie er niet toe bijgedragen heeft de klerus achter de schermen een essentiële rol
in het politieke leven te doen spelen. In ons Tweede Deel zullen wij kunnen bewijzen dat men geen katholiek kandidaat was voor de Provincieraad, tenzij met
instemming van de bisschop van Brugge.
1
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en bestendigd van 1836 tot 1921, gaat in de richting van de decentralisatie. Het is een maatregel die, zoals wij hebben aangetoond, in oorsprong
te wijten is aan de vrees voor het orangisme - een vrees die ook de vele
beperkingen van institutionele aard verklaart die op de provinciale instelling wegen. Het is voldoende bekend hoe de oorspronkelijke orangistische oppositie over het algemeen uitgemond is in de liberale oppositie2. Beide zijn hoofdzakelijk stedelijke verschijnselen. De heftige debatten rond de schorsings- en vernietigingsmacht van de koning - dit is
van het centraal bestuur - bewijzen duidelijk hoe sterk reeds de tegenstelling tussen beide tendenzen was in 1834, ofschoon ze op dat ogenblik
nog geen .naam droegen.
Nooit is de centraliserende tendens van de liberalen en de decentraliserende tendens van de katholieken beter tot uiting gekomen als bij de
regeringsvoorstellen van 1882 tot wijziging van de provinciewet en de
daartegen radicaal ingaande tegenvoorstellen van de centrale sectie van
de Kamers in 1883 (centrale sectie waarin de katholieken de meerderheid veroverd hadden). De tegenstelling was zo hevig dat de grond van
de zaak : het verbeteren van het mechanisme van de provinciale instelling,
zou zijn verloren gegaan, had de gematigde katholieke regering Beernaert
geen tussenoplossing nagestreefd en bekomen. Een tussenoplossing die
een nieuw evenwicht tussen beide tendenzen realiseerde, een evenwicht
dat zou stand houden tot het einde van de door ons bestudeerde periode,
en geen aan1leiding meer zou geven tot nieuwe conflicten.
5. De studie van dit ene facet van het politiek leven in België : de
evolutie van de provinciale instelling in de 19e eeuw, bewijst dat, spijts
alle manipulaties die wij kunnen aanwijzen in de interpretatie van de
wetten - en in de eerste plaats de kieswetgeving - , spijts alle ideologische en politieke tegenstellingen, de negentiendeeuwse politieke mandatarissen over het algemeen blijk geven van wijsheid en voorzichtigheid,

2 In zijn studie over de Taalpolitiek van Willem I, 2e Uitg., p. 226, wijst Albert
De Jonghe erop dat "In een moderne Staat als het Verenigd Koninkrijk, is de
Koning aangewezen op de steun der liberalen. Dit ligt in de aard der dingen : de
katholieken... staan afwijzend tegenover de politieke en sociale resultaten van de
Franse Revolutie. Men weet hoe de geestelijkheid, in de eerste jaren van het
Verenigd Koninkrijk, de gelovigen, door gewetensdwang, tegen de Koning in het
harnas heeft gejaagd en de Grondwet, die de moderne vrijheden waarborgt, als een
werk des duivels heeft verketterd. Voor de liberalen - in de eerste plaats anticlericalen - is de gespannen verhouding tusse n Koning en katholieken uiterst
welkom. Dus steunen zij Willem,.. . "
.
Het zijn dus in feite niet de orangisten die liberaal geworden zijn, maar sommige
liberalen die (tijdelijk) orangist waren.
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en van een scrupuleuse eerbied voor de aard van een instelling, voor de
letter en meestal ook voor de geest van een wet, en in de eerste plaats
van de grondwet. De uitvoerige discussies in de Kamers die de opstelling
van de provinciewet (en van de gemeentewet) en de latere aangebrachte
wijzigingen voorafgaan, bewijzen dat ieder voor zich de beste oplossing
nastreeft, met een grote zelfstandigheid van geest, die het algemeen belang beoogt, ook al wordt dit benaderd vanuit een zeer geëngageerde
ideologische (en dus politieke) optie.
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TWEEDE DEEL

SOCIO-POLITIEKE GESCHIEDENIS
VAN DE PROVINCIERAAD

EERSTE HOOFDSTUK

DE SAMENSTELLING
VAN DE LIJST DER KANDIDATEN.
BURGERLIJKE EN KERKELIJKE INMENGING
IN DE VERKIEZINGEN.
Wij hadden gehoopt - en dit was de kern van ons opzet - te kunnen
uitmaken waarom de leden van de provincieraad verkozen worden. Maar
vooraleer zij verkozen worden, wordt hun naam op de lijst der kandidaten
geplaatst. Door wie? En waarom? Op de eerste vraag hebben wij slechts
een gedeeltelijk antwoord gevonden. Op de tweede vraag helemaal niets.
De samenstelling van de lijsten gebeurt binnenskamers - wij weten
zelfs meestal niet binnen welke kamers. Eens dat deze geheime afspraken
gemaakt zijn, wordt naar buiten getreden met een lijst van kandidaten .
Aanvankelijk gebeurt de aanduiding van de kandidaten - met of zonder
hun instemming - door allerhande verenigingen of rechtstreeks door de
kranten. Na de oprichting van de kiesverenigingen heeft er onder één
of andere vorm een poll plaats, maar dat is slechts een formaliteit die
alleen bij hoge uitzondering herrie veroorzaakt en de plannen van het
bestuur doorkruist. Aanduidingen van kiesvergaderingen of poll's vonden
wij in de liberale kranten terug vanaf 1846 - stichtingsjaar van de liberale vereniging; in de katholieke kranten vanaf 1860 - stichtingsjaar
van het Grondwettelijk V erbond te Brugge.
Over de samenstelling van de kandidatenlijsten van de liberale kiesverenigingen vonden wij helemaal niets terug, bij gebrek aan archiefl. En
1 Normaal mag men veronderstellen dat de samenstelling van de liberale lijsten
besproken werd in de Loge. Te Brugge bestond er een loge, La R éunion des Amis
du Nord van 1803 tot 1837, het archief daarvan dat op het bisdom berust (B.A.B.,
C 536 2 bundels) bevat geen aanduidingen betreffende dergelijke besprekingen. De
Loge te Brugge werd opnieuw opgericht in 1881 , van deze Loge is nog geen archief
beschikbaar. Buiten Brugge bestond er kortstondig een loge te leper (1837-1841) en
te Oostende (1784-1852). Voor de rol van de loges, zie E. Witte en F.V. Borné,
Doeurnenis relatifs à la Franc-Maçonnerie beige du X/Xe siècle 1830-1855, LouvainParis 1973 [Cahiers du Centre Interuniversitaire d'Histoire contemporaine, n° 69].
Zie ook E. Witte, Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties in
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het mag eigenlijk een wonder heten dat wij over de samenstelling van

de katholieke lijsten nog zoveel hebben aangetroffen - zij het fragmentarisch - omdat deze lijsten werden opgemaakt in afspraak met of op
aanduiding van de geestelijkheid, en dat bij betwisting hierover werd gerefereerd naar het bisdom. Wij hebben dan ook systematisch gans de
uitgaande briefwisseling van de Brugse bisschoppen onderzocht (vervat
in de Acta) van 1834 tot 1918, en hebben daardoor het mechanisme van
de aanduiding van de katholieke kandidaten kunnen achterhalen, zonder
echter de motieven ervan terug te vinden, behalve dit ene algemeen motief : de katholieke kandidaten moeten de waarborg bieden dat zij in hun
persoonlijk en openbaar leven handelen volgens de voorschriften van
de Kerk. Het dient opgemerkt dat de briefwisseling over politieke zaken
schaars is, omdat deze meestal mondeling besproken werden 2 •
Wij willen ook nadrukkelijk er op wijzen dat de aard van het voorhanden zijnde materiaal (bisschoppelijk archief) het gevaar inhoudt van
een eenzijdige voorstelling: wij kunnen niet achterhalen wat de plaatselijke (pastoors) of regionale (dekens) autonomie was bij de samenstelling
van de lijsten. Zij komen ons zeer gering voor in het bisdom Brugge,
maar misschien waren zij toch aanzienlijker dan het beschikbaar archief
laat vermoeden 3 •

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, Gent 1 (1969) pp. 216-253 en speciaal pp. 226-228 voor de pogingen van Th. Verhaeghen om de loges in te schakelen in de liberale partijvorming. Op de rol van de Sint-Sebastiaansgilde te Brugge,
die vanaf de zestigerjaren een bastion van de liberale partij geworden was, komen
wij verder terug. Wij konden er echter geen bescheiden in verband met de verkiezingen aantreffen.
2 Zie bv. Acta sub Faict, 6.03.1888 Brief aan Deroo, burgemeester van Nieuwpoort : "J'ai eu, samedi, la visite que j'avais provoquée de M. l'avocat Kempynck ... "
of nog 2.03 .1889 Brief aan advokaat De Spot te Veurne: .,Je vous serais obligé si,
à l'une de vos excursions à Bruges, vous vouliez bien me faire l'honneur d'une
visite".
3 In het bisdom Brugge werden op 18 oktober 1836 door Mgr. Bonssen de jaarlijkse vergaderingen van de dekens ingevoerd. Uit het onderzoek van deze conferenties ten tijde van Mgr. Boussen, door Stanislas d'Ydewalle blijkt dat er officieel niet
over de politiek gesproken werd. In 1890 bestonden deze conferenties niet meer. In
tegenstelling tot de bisdommen Gent en Mechelen werden gelijkaardige vergaderingen van de pastoors o.l.v. hun deken niet ingevoerd. De pastoors kwamen wel
samen in (niet hiërarchisch georganiseerde) priesterconferenties, die bedoeld waren
als theologische en spirituele vorming. Een officiële vergadering van de deken met
zijn priesters had wel jaarlijks plaats naar aanleiding van de uitreiking van de
Heilige Olie, op de dinsdag na Beloken Pasen. Wij weten uit het archief van het
bisdom dat dit de gelegenheid was waarop de dekens, in opdracht van de bisschoppen, aan hun pastoors mondelinge richtlijnen gaven i.v.m. de verkiezingen, die altijd

106

...

Het ligt ook voor de hand dat een onderzoek naar het mechanisme van
de kandidaatstelling zich niet kan beperken tot de provincieraadsverkiezingen, zoveel te meer daar deze het laatst van al een politiek karakter
aangenomen hebben. De invloeden die aangewend werden en de kanalen
waarlangs zij aangewend werden, duiken in eerste instantie op bij de
p'arlementsverkiezingen en worden daarna toegepast op de gemeenteraadsen de provincieraadsverkiezingen. Wij behandelen ze dus alle drie.

1. Burgerlijke inmenging in de verkiezingen
De oudste sporen die wij aantroffen van overheidsinmenging in de
samenstelling van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen, hebben betrekking op de Kamerverkiezing te Brugge van 26 juni 1833, veroorzaakt
door de weigering van Charles Herwyn, het mandaat dat hem op 30 mei
1833 door de kiezers was toevertrouwd, te aanvaarden". Op 13 juni 1833
schrijft niemand minder dan Leopold I eigenhandig een brief aan Mgr.
Boussen 5 om hean te vragen samen met zijn clerus de verkiezing van
Jsidore Jullien te dwarsbomen, omdat hij tegenstander is van het (conservatieve) regime 6 • Een brief van de Intendant van de Burgerlijke Lijst
van het Koninklijk huis, E. Conway, geeft een duidelijk inzicht in het
mechanisme van de politieke intrigues in die tijd. Na gewezen te hebben
op de verdeeldheid die schijnt te heersen te Brugge en die "Ie triomphe
du candidat de l'opposition" zou kunnen meebrengen, vervolgt hij : "Dans
eet état de choses, Ie Roi pense qu'il serait bon que Votre Grandeur
kort daarop volgden.
Cfr. Stanislas d'Ydewalle, De vergadering van de dekens in het Bisdom Brugge
tijdens het episcopaat van Fr. R. Boussen (1834-1848) in Standen en Landen 60
(1972) pp. 115-205.
4 Cfr. Van Eenoo, Partijvorming en politieke strekkingen bij de cijnskiezers te
Brugge (1830 1893) Gent 1968, Band 1, p. 237, en Band 3, pp. 21-22.
5 Franciscus Renatus Boussen, geboren te Veurne 2.12.177 4, Bisschop gewijd
te Brugge op 27.01.1833 nog voor de heroprichting van het bisdom Brugge die
pas op 23.06.1834 gebeurde. Gestorven te Brugge 1.10.1848.
6 B.A.B., B. 273 : " ... l'espoir que je fonde sur votre sage coopération, pour
amener, de la part des électeurs, un choix qui réponde aux besoins actuels du pays ...
Je suis persuadé, Monsieur l'Evêque, que Ie clergé que cette indépendance compte
parmi ses plus fermes soutiens, saura user pruderument de son influence pour
écarter les candidats qui, sous ce rapport, ne présenteraient pas les garanties nécessaires.' Sé Léopold.
Jullien behoort tot de progressistische strekking waartegen Leopold I reageerde
cfr. Els Witte, Electorale agenten aan de vooravond van de partijjormaties, in
Belgisch Tijdschrift voor Ni-euwste Geschièdenis, Gent 1 (1969) p. 225.
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voulût bien s'entendre avec M. le Commissaire du district de Bruges pour
prévenir les fächeux effets de démarches mal combinées. Je crois pouvoir
assurer que si Votre Grandeur et Ie clergé à la tête duquel elle se
trouve placée, avaient jeté les yeux sur un autre candidat que M. Devrière, celui-ei n'hésiterait pas à faire Ie sacrifice de sa candidature et à
faire reporter sur son concurrent les voix dont i1 croit être sûr parmi lés
électeurs des campagnes. On devrait craindre sans cela, c.-à-d. s'il persistait à vouloir se mettre sur les rangs, qu'il n'échouät faute de l'appui du
clergé et que Ie candidat de celui .ne fût pas plus heureux, privé qu'il
serait des voix dont M. Devrière croit pouvoir répondre. Cette fausse
tactique toumerait donc exclusivement au profit du candidat qui se trouve
porté par un grand nombre d'électeurs de la ville et dont les opinions,
si je ne me trompe, sont aussi peu en harmonie avec celles du clergé que
du gouvernement du Roi." De koning doet een beroep op de bisschop
"à user de son influenc.e pour épargner à la cause de l'ordre et de la
tranquilité un échec d'autant plus fächeux qu'il aurait été plus facile à prévenir." Bij Aloïs de Vrière wordt in dezelfde zin aangedro.ngen 7 •
Gegevens over de inmenging van de burgerlijke overheid komen slechts
sporadisch voor. Wij weten dat de administratieve hiërarchie ingeschakeld
werd 8 en dat sleutelposities ingenomen werden door de burgemeesters, de
arrondissementscommissarissen en de gouverneurs. Deze werden immers
als vertegenwoordigers gezien van een politiek lichaam : de regering, en
werden, indien zij niet tot dezelfde politieke gezindheid behoorden, door
de regeringen soms afgezet 9 • Zolang Felix de Mûelenaere gouverneur is
heerst er een perfecte verstandhouding en overleg tussen hem en de bisschoppenw. Gouverneur Adolphe de Vrière is een gematigd liberaal, die
in vriendschappelijke termen leeft met de bisschoppen 11 • In mei 1854 doet
7 B.A.B., B. 273. Brief gedateerd van 17.06.1833. De bisschop schijnt zich g~
rallieerd te hebben op de kandidatuur van A . de Vrière, maar Isidore Jullien werd
verkozen met 350 stemmen tegen 251 aan Adolphe de Vrière. Blijkbaar dus een
progressistische overwinning te Brugge. Van belang is ook de rol die in deze brief
de arrondissementscommissaris wordt toebedeeld.
8 E . Witte, o.c., pp. 228-236, en Politieke machtsstrijd ... dl. 1, pp. 158-160. Zij
vermeldt ook enkele substituten bij de rechtbank van eerste aanleg, als kiesagenten.
9 Dit gebeurde o.m. in 1847 toen 3 gouverneurs verplaatst werden en 11 arrondissementscommissarissen aan de dijk gezet door de liberale regering Rogier. Hetzelfde deed de katholieke regering in 1870 met de arrondissementscommissaris van
leper. In 1878 werden de katholieke gouverneurs van Henegouwen en West-Vlaanderen gelikwideerd.
1 ° Cfr. E. Witte, Electorale agenten, pp. 241-242.
11 In 1860 of 1861 verkoopt hij aan Mgr. Malou grond te St. Michiels, waarop
de bisschop door architect Pugin een kasteel laat bouwen, dat hij kort voor zijn
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hij een bemiddelingspoging met het oog op de Kamerverkiezing van 13
juni12 • Gouverneur Vrambout zal in he.el wat moeilijker omstandigheden
zijn ambt uitoefenen. Onder zijn bewind treffen wij andere middelen
aan om de verkiezingsuitslagen te beïnvloeden. Eén week voor de provinciale verkiezingen van 28 mei 1860 onderneemt hij een administratieve
inspectibtocht, en begint met Poperinge - zijn gewezen kiesdistrict13 • In
1864, enkele weken voor de parlementsverkiezingen, houdt de gouverneur
bij de opening van de gewone zittijd van de provincieraad, de gebruikelijke openingsrede - gewoonlijk de enige gebeurtenis waarover de pers
uitvoerig verslag uitbrengt - , die ditmaal erg veel weg heeft van een
speech op een kiesmeeting. Gouverneur Vrambout gedraagt zich als een
geëngageerd politieker. Th. Heyvaert zal, uitdrukkelijk naar zijn liberale
opinies verwijzen in de boodschap waarmee hij zijn aanstelling tot gouverneur aan de ondergeschikte besturen meedeelt.
Het is echter onder het bewind van gouverneur Léon Ruzette en zijn
opvolgers dat wij onder alle oogpunten het equivalent terug vinden van
de strategie die door Els Witte beschreven werd aan de vooravond van
de partijvorming. Het betreft ditmaal de. twee kleinzonen van de door
haar behandelde Felix de Béthune, Jean Baptiste en Jozef de Béthune.
Op het mechanisme dat leidt tot de verkiezing van Jean-Baptiste de
Béthune als lid van de Bestendige Deputatie komen wij uitvoerig terug
in Hoofdstuk 4, paragraaf 2. Hij had de steun van de gouverneur en van
Mgr. Faict14 • Hoe de aanduiding van een kandidaat verloopt in het begin
van de jaren 1900, leert ons de briefwisseling in verband met Jozef de
Béthune. De pastoor van Oostrozebeke verzoekt gouverneur J.B. de
Béthune hem in te lichten over de inleidende handelingen : instemming
dood aan het bisschoppelijk seminarie schenkt (huidig domein D e Groene Poorte)
cfr. B.A.B., B 281. In 1876 betuigt Mgr. Faict aan A. de Vrière zijn rouwbeklag bij
de dood van zijn vrouw. In 1883 pleit hij voor Mgr. Faict in een rechtsgeding omtrent de erfenis van Mgr. Wemaer (B.A.B., B 296).
1 2 B.A.B., B 285, 12.05.1854 Brief van Vicaris-Generaal Scherpereel aan Mgr.
Malou. Hij heeft het bezoek ontvangen van gouverneur de Vrière die voorstelt
overeen te komen op de kandidatuur van Charles De Brouckère. "Si cette proposition n'était pas agréée par vous, une candidature libérale sera présentée avec
chance complète de succès." De overeenkomst kwam er niet.
13 Joumal de Bruges 17-18.05.1860. Men kan aannemen dat de rondreizen van
de bisschoppen om het vormsel toe te dienen, het kerkelijk equivalent zijn van deze
'administratieve inspectietochten' ...
14 Acta 26.11.1891 Brief van de gouverneur van Namen, de Mantpellier aan
Mgr. Faict, om hem te vragen de kandidatuur van zijn schoonzoon Bruneel te
Kortrijk te willen steunen. Op 27.11.1891 antwoordt de bisschop dat hij zijn steun
aan baron de Béthune toegekend heeft.
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van Jozef met de hem aangeboden kandidatuur, instemming van de bisschop, mededeling aan de deken van Tielt. Zodra dit gebeurd is za1 de
pastoor van Oostrozebeke, samen met zijn collega van Wielsbeke minister
Van der Bruggen verwittigen, opdat hij 'une réunion intime et décisive'
zou beleggen15 • Op 1 maart 1904 alarmbrief van dezelfde pastoor. De
bisschop moet hoogdringend verwittigd worden over de kandidatuur van
Jozef de Béthune, immers tijdens een priesterconferentie te Wakken,
onder voorzitterschap van de deken, hebben de. pastoors voorlopig notaris
Edmond van Severen als kandidaat aangeduid. De deken zal dit aan de
bisschop meedelen. De pastoor van Oostrozebeke heeft zijn collega van
Wielsbeke 'Ie secret' meegedeeld. Deze twijfelt niet aan het succes van
Jozef en zal vanavond nog zijn collega van Wakken (Hugo Verriest) en
vervolgens zijn andere collega's inlichten over deze nieuwe kandidatuur1 6 •
V e.rwittigd over deze kandidatuur antwoordt Mgr. De Brabander aan de
gouverneur dat hij ze helemaal steunt, maar dat hij weigert officiële stappen te doen vooraleer de geestelijke afgevaardigden van de verschillende.
gemeenten zich vrij uitgesproken hebben17 • Ook minister Van der Bruggen is verwittigd, en antwoordt aan de gouverneur dat hij de kandidatuur
steunt op voorwaarde dat zij de goedkeuring wegdraagt van de geestelijkheid van het kanton; een goedkeuring die gemakkelijk zal bekomen worden door tussenkomst van de bisschop. Zelf zal hij geen tussenkomst
doen, het voordragen van een kandidaat is immers een privilegie dat
volgens de gebruiken aan de hoofdplaats van het kanton toekomt18 De
minister schrijft echter naar de bisschop om de kandidatuur aan te bevelen. De2e verwittigt op zijn beurt de deken 1 9 •
Opnieuw komen de pastoors van het kanton samen en betuigen unaniem hun instemming met de kandidatuur van Jozef de Béthune20 • Jozef
zal nu, vergezeld van Fl. De Brabandere, provincieraadslid te Wielsbeke.,
beginnen met bezoeken af te leggen aan de pastoors en burgemeesters,
later zal een vergadering van de. kiesvereniging van het kanton belegd
worden om hem officieel als kandidaat aan te duiden, maar daar is geen

1 5 ADB (niet geklasseerd archief), niet gedateerd visitekaartje van A.
De
Geetere, pastoor te Oostrozebeke aan gouverneur J.B. de Béthune.
1 6 ADB, 1.03.1904. Brief van idem aan idem.
17 ADB 17.03.1904 Brief van Mgr. De Brabander aan de gouverneur.
1 B id. niet gedateerde brief van minister Va n der Bruggen aan de gouverneur.
19
id. niet gedateerde brief van E . Soenens, pastoor te Wielsbeke aan de pastoor
van Oostrozebeke.
20 id, niet gedateerde brief van E . Soenens, pastoor van Wielsbeke aan de
gouverneur.
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haast bij 21 ! Drie maanden later, op 5 juni, wordt Jozef tot provincieraadslid verkozen.
Dit verhaal leert ons het mechanisme kennen. Het leert ons ook, door
vergelijking met wat zich in 1845 rond de kandidatuur voor de Senaat
van Felix de Béthune heeft afgespeeld, dat spijts de oprichting van katholieke kiesverenigingen in wezen aan dit mechanisme gedurende gans de
19e eeuw niets veranderd is.

2. Kerkelijke inmenging in de verkiezingen
Wij zagen reeds hoe nauw de burgerlijke en kerkelijke inmenging in de
verkie:ûngen verstrengeld zijn en hoe, in 1833, Leopold I zelf beroep deed
op de hulp van de bisschop. Aanduidingen over de inmenging van Mgr.
Bousse.n zijn schaars 22 •
Op 10 mei 1833 stuurde hij een rondschrijven aan zijn pastoors, waarin hij een herderlijke brief van Kardinaal Sterckx overnam betreffende
de aanstaande parlementsverkiezingen. Deze onderrichting beperkte er zich
toe de gelovigen aan te zetten "den bijstand des hemels af te smeeken,
op dat den keus mooge vallen op persoonen, welkers bekwaemheyd en
dienstwilligheyd ons verzekeren, dat zij krachtdaediglyk zullen werken
tot het geluk en de rust van 't land, en tot behouding der vrijheyd van
onzen heylige.n Godsdienst" en vooral diegenen "die meynen dat zij,
zonder hunnen conscientie te kwetsen, moagen verzuymen van zich te
doen inschryven op de lyst der kiezers, of nalaeten van aen den keus
deel te neemen" van hun verkeerde opvatting af te brengen, en de aangeduide kandidaten "te verwilligen van geenszins eene zending te weygeren
id. ongedateerde brief van E. Soenens, pastoor van Wielsbeke aan de pastoor
van Oostrozebeke. Op het archief de Béthune troffen wij voor de verkiezing als
provincieraadslid van J.B. de Béthune in 1878, 1882 en 1886 de staat van onkosten
aan, gemaakt voor het vervoer, de maaltijden en de drank van de kiezers (respectievelijk 824,30 fr. , 828,75 fr. en 1016 fr.), inbegrepen de 'dix flacons de bordeaux'
betaald in 1882 voor het kiesbureau. De organisatie van de verplaatsing en van de
noenmalen gebeurde met medewerking van de pastoor. Vergelijk E. Witte, o.c.
pp. 250-252 voor de verkiezingen van F. de Béthune.
22 BAB, B. 271 , 4.05.1838 en 23.04.1842 Brieven van Van der Beke, burgemeester te Nieuwpoort aan Mgr. Boussen, waarin hij hem herinnert aan zijn
belofte van steun voor zijn kandidatuur als provincieraadslid en hem verzoekt aan
de geestelijken van het kanton zijn kandidatuur te willen aanbevelen.
B. 273, 28.04.1841 Brief van abbé De Foere aan Mgr. Boussen om hem mee
te delen dat hij overeenkomstig de wens van de bisschop Jean Goethals overtuigd
heeft zich te Kortrijk kandidaat te stellen voor de Kamer.
21
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die hun meerrnaels de gelegenheyd zal geeven om goed te doen2 3 ."
Deze brief bevat niets anders dan het aanzetten van de kiezers gebruik
te maken van hun burgerrechten. Tot 1841 treffen wij in de Acta niets
aan ove.r de verkiezingen, behalve één aanbevelingsbrief aan de pastoors
van Brugge van een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in
1840 24 •
Op de vergadering van de Belgische bisschoppen te Mechelen van 31
juli tot 6 augustus 1838 werd echter beslist:
"Avant les élections, les doyens des paroisses qui camposent le district
électoral, se réuniront chez Ie doyen du chef-lieu pour se coneerter sur
Ie choix des candidats. Les présidents des conférences s'informeront sur
la valeur des candidats et communiqueront au doyen Ie résultat de leur
enquête. Trois jours avant les élections, les présidents convoqueront une
conférence extraordinaire25 .'' De Kerk gebruikt dus haar hiërarchische
structuur : de dekens en vermoedelijk ook de priesterconferenties die
regelmatig bijeenkomen, om toezicht op de samenstelling van de kandidatenlijst uit te oefenen. Aanvankelijk werden deze kanalen in eerste
instantie gebruikt om de priesters die kiezers zijn - zij waren het niet
allemaal - aan te zetten hun stem uit te brengen, en deze uit te brengen
op naam van de geagregeerde kandidaten ...
In 1841, naar aanleiding van de parlementsverkiezingen zien wij hoe
dit apparaat in het bisdom Brugge reeds volop in werking is 26 • Op 12
2 3 Collectio Epistolarum Pastoralium, Instructionum et Statutorum .. . , t. 1, Brugis
1853, pp. 12-16.
24 Acta 12.02.1840. Het betreft de kandidatuur van baron Philippe Le Bailly
de Tilleghem.
25 A. Sim on, R éunions des évêques de Belgique. Procès-Verbaux 1 1830-1867,
Louvain-Paris, 1960, p. 47. Volgens E . Witte, Politieke Machtsstrijd ... dl . 1, p. 125,
wordt met 'les présidents' leken bedoeld, wat ik, gezien de contekst, betwijfel.
26 Acta 15.04.1841. Brief aan alle dekens waarin richtlijnen gegeven worden
om " una cum vicepastoribus vestris, et vel maxime cum viris laïcis probitate
conspicuis conatus vestros adhibeatis ut instans deputatorum electio optatum successom sortiatur."
Brieven van 3 maart aan de deken van leper; 30 maart aan de principaal van
het college te Poperinge; 31 maart aan de deken van Poperinge; 6 april aan de
pastoor van Wervik; 21 mei aan de burgemeester van Poperinge om de eenheid
te herstellen onder de katholieken van het Ieperse, op de naam van Jules Malou,
en te bekomen dat de burgemeester van Poperinge, va n Renynghe, die geen kans
maakt de meerderheid te halen, zijn kandidatuur zou terugtrekken.
Brieven van 31 maart aan de burgemeester van Kortrijk, 4 mei aan de h. de
Cambry te Helkijn, en 5 mei aan de deken van Avelgem, om de eenheid te herstellen onder de katholieken van Kortrijk, en als kandidaten F. de Mûelenaere (gouverneur van de provincie), D . De Haerne en J. Goethals aan te duiden.
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maart schrijft de secretaris van de bisschop aan de Superior van het Klein
Seminarie te Roeselare :
"Quant aux prochaines élections Sa Grandeur est déterminée à faire toutes les démarches nécessaires pour faire réussir Ie choix de bons représentants. L 'important est de trouver parmi les bons candidats ceux qui
paraissent avoir Ie plus de chance de succès. I! paraît qu'il est encore
trop tot d'arrêter Ie choix, là ou il y a concurrence comme à Ypres et
à Courtrai etc. Pour la réélection de vos représentants les curés du
district seront informés à temps qu'ils doivent donner leurs votes aux
mêmes."
Terwijl de bisschop in het geheim verder werkF 7 en naar buiten uit op
25 mei een herderlijke brief publiceert2 8 , die alleen met andere woorden
de brief van 1833 herneemt, lezen wij in een confidentiële brief van mei
1841 aan de pastoors 20 , voor het eerst een nieuwe uitdrukking: "het
zou goed zijn dat iemand van U er zou mee belast worden er over te
waken dat de kiezers niet zouden misleid worden door de drijverijen van
onze vijanden 30 ." Spijts het officieel unionisme is de gevechtslinie afgebakend, en de échelons van de logistieke ondersteuning in paraatheid gebracht!
In 1848, naar aanleiding van de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen, geeft Mgr. Boussen voor de laatste maal aan zijn dekens preciese
richtlijnen 3 ' , waarbij hij de nadruk legt op de waarborgen die de kandidaten voor de Kerk moeten bieden, maar vooral op de discretie die door
de geestelijkheid dient inachtgenomen te worden : zij mogP.:n de leiding
van de verkiezingscampagne niet op zich nemen, noch kandidaten voorstellen, noch de kiezers aansporen liever voor de ene dan voor de andere
kandidaat te stemmen; zij mogen geen kiesbrieven ronddelen 32 , noch de
Brief van 6 april aan baron de 'T Serclaes de Diksmuide om de kandidatuur van
graaf de la Serna voor het district Veurne aan te bevelen, de la Serna heeft waarschijnlijk niet aanvaard.
Brief van 8 mei aan de onderpastoor van Adinkerke om de kandidatuur van
Delatre aan te bevelen in het district Veurne. Els Witte, o.c., p. 155, citeert een
brief van Mgr. Bonssen van juli 1836, waaruit blijkt dat toen al bet kerkelijk
apparaat voor de aanduiding van kandidaten in werking was.
2 7 Cfr. Supra, voetnoot 2s.
28 Collectio Epistolarwn ... t. 3 (1854) pp. 199-208.
29 Acta 29.05.1841.
30 " Bonum foret si aliquis vestrum electores concomitaretur ne machinatione
hostium nostrarum decipiantur."
31 Acta 18.05.1848 Liftera ad RR. DD. Decanoscirca modum agendi cleri tempore electionum.
32 In die tijd werden de namen van de kandidaten door de kiezer op de kies-
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kiezers groepsgewijze naar het kiesbureau le.iden33 • Het is wenselijk dat
de leken vooraf samenkomen om de kandidaten aan te duiden, en de
kiezers aan te sporen van hun stemrecht gebruik te maken om de goede
kandidaten te verkiezen, daarbij mag de clerus slechts discreet tussenkomen, en in geen geval zich mengen in de gemeenteraadsverkiezingen.
De inhoud van deze brief mag alleen mondeling aan de pastoors bekend
gemaakt worden.
Deze richtlijnen die na de dood van Mgr. Boussen, door de vicarissengeneraal herhaald worden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1848 3\
zullen ook de leidraad blijven voor Mgr. J.B. Malou 35 , broer van Jules
Malou, die zich echter heel wat meer engageert in de verkiezingszaken.
De bisschop werkt niet alleen meer via zijn dekens, maar hij gebruikt
naast hen vertrouwensmannen, zoals kanunnik Clément, principaal van
het college te Kortrijk, of de Superior van het Klein Seminarie te Roeselare - en waarschijnlijk al de directeurs van de bisschoppelijke scholen - , om in overleg met de dekens de verkiezingscampagnes te behartigen. Als er moeilijkheden rijzen, omdat een katholiek aan zijn mandaat
wil verzaken 36 , als een ander moet aangespoord worden om een aangeboden mandaat te aanvaarden 3 ' , of zelfs als er beroep moet gedaan wor-

brief ingevuld. Het was een algemeen gebruik dat de kiesverenigingen vooraf ingevulde kiesbrieven ter beschikking van de kiezers stelden.
Dergelijke richtlijnen vond E. Witte reeds vanaf 1834 terug. Cfr. Politieke
Machtsstrijd ... , dl. 1, pp. 151-152.
33 De verkiezingen hadden plaats in de hoofdplaats van de gerechtelijke kantons. Vergelijk ook E. Witte, Electorale agenten, p. 222, waaruit blijkt dat deze
praktijken algemeen verspreid waren. Uit de rekeningen voor de verkiezingen van
1878-1886 in het kanton Oostrozebeke blijkt dat toen nog de pastoor van Wakken
zijn kiezers naar het stemlokaal leidde. Cfr. supra voetnoot2 1 .
34 Acta sub sede vacante 12.08.1848.
35 Jean Baptiste Malou, geboren te Ieper 30.06.1809, bisschop van Brugge vanaf
1.05.1849, gestorven te Brugge op 23.03.1864. Aansporingen tot voorzichtigheid
bv. in brief van 20.05.1850 aan de deken van Ieper "Vous pouvez communiquer mes
intentions à eet égard à MM. les curés et vicaires de votre district. Faites-Ie de
vive voix : n'écrivez pas ou point." (BAB., B 221, Register van Brieven van Mgr.
Malou 1849-1853). Maar dezelfde dag schrijft hij aan de deken van Torhout een
brief waarin hij verklaart : "Rien n'empêche que Ie clergé n'agisse ouvertement,
sauf à respecter les règles de la prudenee chrétienne que nous ne devons jamais
perdre de vue" id.
36 Acta 14.11.1857 Brief van J.B. Malou aan Mgr. Dehaerne "11 y a devoir de
de conscience de vous maintenir sur les rangs". Gelijkaardige brieven op 4.10.1860
aan de burgemeesters van Moeskroen en van Oostende, met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
37
BAB, B. 221 7.05.1850 Brief van J.B. Malou aan De Man te Brugge.
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den op een grootgrondbezitter opdat hij zijn pachters 'ernstig zou uitnodigen' voor de katholieke kandidaten te stemmen 38 , aarzelt hij niet zijn
geestelijk gezag aan te wenden in rechtstreekse tussenkomsten. De pastoors die zich verdienstelijk hebben gemaakt ontvangen voor het eerst
schriftelijke gelukwensen van hun bisschop 39 •
Naar buiten uit publiceert Mgr. Malou op 31 mei 1850, 18 november
1857 en 8 mei 1863 herderlijke brieven, die de gelovigen wijzen op de
morele plicht te stemmen, en goede kandidaten te verkiezen, en waarvan
de laatste openlijk aanbeveelt te stemmen "voor de katholyke of bewarende kandidaten", wat betekent "stemmen voor de katholyke Kerk,
voor hare regten en vrijheden4<l." Deze herderlijke brieven worden begeleid door richtlijnen waarin de clerus aangespoord wordt de betekenis
ervan in privé-gesprekken met de gelovigen nader te belichten, en voor
de goede afloop van de verkiezingen te bidden 41 • Op 16 october 1863
richt Mgr. Malou voor het eerst aan de clerus een rondschrijven, waarin
hij er aan herinnert dat het de clerus tot nog toe verboden was in de
gemeenteraadsverkiezingen tussen te komen, tenzij in gevallen van onenigheid "pour prévenir de fatales discordes", omdat deze verkiezingen aanzien werden "comme des affaires de familie ou comme des luttes d'influence locale". Door het optreden van de vijanden van "onze vrijheden
en onze rechten", die aan de gemeenteraadsverkiezingen een politieke
betekenis gaan hechten op het nationaal vlak, is het geboden dat de
clerus en alle katholieken dezelfde activiteit aan de dag leggen als voor
de parlementsverkiezingen42 •
Tenslotte moeten wij nog er op wijzen dat, naar het voorbeeld van zijn
voorganger, maar met veel duidelijker uitgesproken politieke bedoelingen,
Mgr. Malou zich de medewerking wil verzekeren van de katholieke pers,
door opkoping van kranten als de Standaerd van Vlaenderen en La

38 Acta 19.11.1857 brief van J .B. Malou aan graaf d'Ursel te Oostkamp "il y a
quelques années, j'ai osé recourir à votre obligeance pour obtenir que les électeurs
qui dépendent de vous... soient sérieusement invités à voter dans Ie sens des conservatetlrs" en hij vraagt hem dezelfde dienst "dans les tristes circonstances ou nous
sommes."
39 Acta 16.06.1850 brieven van J.B. Malou aan de pastoors van Kortemark en
Lo en de deken van Diksmuide, bij de overwinning van Desmaisières te Diksmuide.
4
Collectio Epistolarum, 6(1858) pp. 169; 9(1864) pp. 193-202; 10(1867) pp.
394-401.
4 ' Brieven van 18.11.1857, 17.05.1863 in Collectlo Epistolarum 9 (1864) p. 203,
10(1867) p. 402.
42 Collectio Epistolarum ... , 10(1867) pp. 409-410.
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Patrie4 3 in 1851, en het Thouroutsch Blad circa 1853 of 185444 en stichting van kranten als de Gazette van Yperen en van het arrondissement,
gesticht op 29 augustus 1857 4 5 •
Deze gedragslijn wordt voortgezet en geïntensifieerd door Mgr. J.J.
Faict46 tijdens zijn bijna dertig jaar lange episcopaat. Uit de Acta kunnen wij opmaken dat de kerkelijke overheid inspraak heeft in volgende
kranten: Gazette van Tielt 41 , De Vrede, voortgezet als Ka!holieke Gazette
van Thourout 4 8 , Gazette van Dixmude en van het ArrondissementH, het

4 3 Bela ngrijke studie hierover in R. Van Eenoo. De initiatieven op persgebied van
de Westvlaamse bisschoppen (1834-1852) in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2 (1970) pp. 55-99.
Om deze aankoop te verrichten deed Mgr. Malou niet alleen een beroep op een
aantal katholieke geldschieters, maar zelfs op koning Leopold I, cfr. BAB, B. 221,
23.09.1851, Brief van J.B. Malou aan Conway, Intendant van de civiele lijst va n de
koning : "Maintenant on s'occupe ici très activement à mettre sur un bon pied un
journal français et un joumal flamand conservateur. La combinaison promet
beaucoup, quelques personnes se cotisent; je signe pour 1000 francs... Si on
pouvait obtenir 1000 ou 15 [sic] fr. de Sa Majesté, je crois que Ie but serait atteint .. .
Ayez la bonté de me dire si je n'ai pas présumé. . . Je ne mettrai personne dans
la confidence si votre démarche réussissait, ou si vous croyez que je puis m'adresser
directement à Sa Majesté !" Het antwoord op deze brief is ons onbekend.
44 BAB., B. 221, 24.02.1853 brief van J .B. Malou aan de deken van Torhout
waarbij de bisschop zoals vorig jaar een subsidie van 200 fr. opstuurt en verklaart
dat alle bedragen die aan de uitgever worden toegekend voortaan moeten aanzien
worden als aankoopprijs van zijn drukkerij. Over het Thouroutsch Blad zie H . Degraer e.a., Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1914, Leuven 1968,
pp. 161-164.
45
Zie idem pp. 195-196. Zie ook Acta 23.11.1858 Brief van J.B. Malou aan
Ostyn, principaal van het college 'te Ieper, waarbij de bisschop een bedrag opstuurt van 316,54 fr., zijnde het deficit van de rekening van de krant. De bisschop
heeft vernomen dat de l~beralen van plan zijn met een krant te starten in Poperinge,
" 11 serait bon de prendre les devants en annonçant immédiatement un joumal flamand, sous un titre propre à Poperinghe, par exemple La Gazette de Poperinghe.
Cette feuille pourrait être la même que celle d'Ypres sauf Ie titre et quelques
nouvelles locales ... ". Deze Gazette van Poperinge schijnt het levenslicht niet te hebben aanschouwd, tenzij het gaat om het Nieuwsblad van Poperinghe waarover sprake
in een brief van 10.07.1877 van J.J. Faict aan de deken van Poperinge. Dit Nieuwsblad komt niet voor in het Repertorium van H. Degraer e.a.
46 Jacobus-Josephus Faict, geboren te Leffinge 22.05.1813, bisschop van Brugge
18.10.1864. Gestorven 4.01.1894.
47 Acta 15.12.1869 brief aan de deken van Tielt, met bevel dat de krant haar
campagne tegen de burgemeester van Ardooie moet staken. Zie ook H. Degraer,
o.c., pp. 334-336.
48
Acta 21.10.1871 brief aan de deken van Torhout en 6.11.1871 aan De Meniemeester, onderpastoor te Torhout, waarbij deze laatste officieel met de redactie
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Nieuwsblad van Poperinghe50 • Bovendien troffen wij in een brief aan H .
Ballekens, voorzitter van de Katholieke Kring te Avelgem, volgende veelzeggende passus aan : "Je me demande si, en ce moment de lutte suprême,
il ne convient pas que vous ayez ne fût-ce que pour un ou deux ans,
votre organe locale? Une feuille hebdomadaire, à très bon marché même,
coûte peu et s'édite. facilement. Veuillez en conférer avec M. le Doyen
qui m'en référera 5 1 .'' Een ander middel is het oprichten van Katholieke
Kringen, en het stichten van bisschoppelijke onderwijsinrichtingen 52 •
Het is tijdens het episcopaat van Mgr. Faict dat de katholieke kiesverenigingen na de congressen van Mechelen van 1863 en 1864 53 gestructureerd werden; dat de strijd tussen de katholieken en de liberalen
een hoogtepunt bereikt met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen de Belgische regering en het Vaticaan 5 4 , en het afkondigen
van de schoolwet van 10 juli 1879, wat in het bisdom gans nieuwe organisaties in het leven roept, met name de parochiale, dekanale en bisschoppelijke schoolcomités 55 waarin een aantal leken hun sporen gaan
verdienen, en zich op eigen initiatief of op aandringen van de clerus
wordt belast, maar de artikels zullen door de priester-leraars van de normaalschool
geschreven worden. Zie ook H. Degraer, o.c. , pp. 151-154.
<9 Acta 30.11.1877 brief aan de principaal van het college te Diksmuide. De
priester-leraars van het college moeten zo discreet mogelijk aan de krant mee-werken. Zie ook H. Degraer, o.c., pp. 175-177.
so Acta 10.07.1877 brief aan deken van Poperinge, de schrijvers van de artikels
gericht tegen burgemeester Van Merris moeten ingetoomd worden. Bij H. Degraer,
o.c., wordt deze krant niet vermeld.
51 Acta 25.06.1874.
52 Acta 1.05.1876. Brief aan H. Ballekens: "Le plein succès sera nécessairement
Ie fruit du temps et de la patience. C'est par application du même principe que j'ai
créé le pensionnat d'Avelgem." 13.05.1887 Brief aan Mgr. De Neckere, te Rome
betreffende de verkiezingen te Oostende: " ... Du reste, la victoire pour 1888 est
regardée comme certaine. Nous avons fait, dans la ville d'Ostende, un progrès considérable, grace au collège qui est très prospère et qui tient vaillamment tête à
l'Athenée que les libéraux y ont créé il y a six ans, grace surtout au Couvent des
Dominicains que Sa Sainteté à mon humbie prière y a fait ériger."
53 Cfr. K. Van lsacker, Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechterzijde 1863-1884, Antwerpen 1955 pp. 93-94. Gedurende de 19e eeuw
kan men niet spreken van politieke partijen, zoals wij die nu kennen, de aandacht
gaat vooral naar de verkiezingen.
54 Cfr. La Belgique et Ie Vatican, Documents et travaux législatifs concernani
la rupture des relations diplomatiques entre Ie gouvernement beige et la SaintSiège ... , Bruxelles 1880-1881, 3 vol.
55
Cfr. B.A.B., B. 363 Register van het werk voor het Katholiek Lager Onderwijs,
met de leden van de diocesane, decanale en parochiale commiissies ... 1879-1885 en
B. 365bis Beschrijving van de schoolstrijd in elke parochie 1879-1903.
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gaan engageren op het politiek terrein. Het is tijdens zijn episcopaat dat
de kieswetgeving verruimd wordt en dat voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen de capaciteitskiezers een aanzienlijke rol gaan spelen;
dat de katholieken de overwinning zullen halen in 1884 en gedurende
de laatste tien jaar van zijn episcopaat de me.erderheid zullen blijven
behouden. Een meerderheid die echter bedreigd wordt door de opkomst
van het Socialisme, dat in het Zuiden van het bisdom een bedreiging
vormt, en door de opkomst van de Kristen-Demokraten, die de bisschop
verontrusten, ofschoon hij niet meer zal af te rekenen hebben met de
opstandigheid van Florimond Fonteyne ~ G . Wel zal Mgr. Faict nog de
grondwetsherziening van 7 september 1893 beleven, en de invoering van
het Algemeen Meervoudig Mannenstemrecht, maar niet meer de toepassing ervan.
Wij kunnen dan ook in de politieke activiteit van Mgr. Faict twee grote
periodes onderscheiden, vóór 1884, de periode waarin hij het clericaal
verkiezingsapparaat grondig uitbouwt en de werking ervan permanent
controleert 57 ; na 1884, de periode waarin hij minder vaak tussenkomt,
maar blijft waken over de efficiënte werking van het apparaat. In deze
periode is het hem gemakkelijker invloed uit te oefenen via zijn politieke
vrienden die aan de macht zijn.
De structurering van de katholieke kiesverenigingen schept een nieuwe
verhouding tussen de clerus en de politieke mandatarissen. Waar voorheen
de clerus vooral overleg pleegde met individuele mandatarissen, komt hij
nu tegenover de besturen te staan van de Katholieke en Conservatieve
Verenigingen of de Katholieke Kringen. Mgr. Faict past zich aan deze
nieuwe toestand aan. Naast de dekens die een sleutelpositie in het apparaat blijven innemen, wordt er bij deze verenigingen per district een vertegenwoordiger van de clerus aangeduid 58 •

5 6 Cfr. K. Van Isacker, Het Daensisme 1893-1914, Antwerpen 1965 en K. Rotsaert, Priester Fonteyne en het fonteynisme te Brugge, Brugge 1975.
5 7 In een rondschrijven aan de dekens van het bisdom, beveelt hij hen de pastoors
opdracht te geven erover te waken dat de kandidaten alle parochies en centra afzonderlijk bezoeken, om er op een vergadering door de kiezers gehoord en gezien
te worden; en tevens in een eenmalig sermoen de gelovigen te wijzen op de zware
gewetensplicht goed te stemmen. Acta 27.04.1878.
58 Acta 1.02.1878 de Association conservatrice et constitutionnelle van Oostende
verzoekt Mgr. Faict een afgevaardigde van de pastoors van het arrondissement
aan te duiden "pour favoriser le travail électoral." In zijn antwoord van 2.02.1878
schrijft Mgr. Faict: "vous avez dans MM. les doyens d'Ostende et de Ghistelles les
hommes les plus à même en vertu de leur position, d'exercer sur leur clergé respectif
une influence prompte et efficace. Rien cependant n'empêche que ces MM. n'aient
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Botsingen tussen voorzitters van deze katholieke kringe.n en de clerus
doen zich onvermijdelijk voor, en dan zien wij Mgr. Faict zijn vele diplomatieke kwaliteiten te.ntoonspreiden 59 •
De bisschop heeft meer en meer moeite om sommige kandidaten in
toom te houden 60 , en dat ontlokt hem in 1886 de volgende merkwaardige
uitlating, in zijn antwoord op het verzoek van A. van de Walle, het
nodige te wille.n doen om hem als kandidaat op de katholieke lijst te
plaatsen:
" ... je vous prie de bien vous convaincre que nous n'en sommes plus au
temps de jadis, ou ma volonté suffisait. Pardonnez-moi de vous Ie dire,
en toute sincérité : lorsque vous me demandez de vous faire élire, vous
auprès de vous et de MM. les curés, soit un délégué chacun, soit un seul délégué
commun, reconnu comme tel ... "
Op 15.03.1882 beveelt de bisschop aan V. Lanssen, coadjutor van de deken te
Oostende, het centraal kiescomité te Oostende en de plaatselijke comités in iedere
gemeente te hervormen, met het oog op een efficiëntere samenstelling van de kiezerslijsten.
In 1891 wordt V. Lanssen benoemd tot pastoor te Leffinge. Aan de dekens van
Oostende, Gistel en Torhout wordt meegedeeld dat hij samen met A. Camerlynck,
onderpastoor te Oostende, belast blijft met de "superintendentiam operis a se
fundati". Acta 12.12.1891 en 15.12.1891.
In 1883 wordt Yserbyt, onderpastoor van St. Walburga te Brugge, belast met
het behartigen ~an de verkiezingszaken, in opvolging van E. Dambre, onderpastoor
van O.L. Vrouw, die tot pastoor te Oostkamp werd aangesteld. Cfr. Acta 19.11.1883.
Op 21.03.1890 in een brief aan deken De Gryse te Kortrijk, raadt Mgr. F aict
hem af lid te worden van het kiescomité omdat hij aldus zijn rol van scheidsrechter
tussen de frakties of de kandidaten niet meer zou kunnen waarmaken.
59 Conflict met Hippolyte Ballekens, voorzitter van de Katholieke Kring te
Avelgem, die niet aanvaardt dat 0 . Casteleyn, die geen lid wil worden van de
Kring, katholiek kandidaat is voor de provincieraadsverkiezingen in 1876. Mgr.
Faict, die van oordeel is dat " Ie cercle est pour la cause catholique, et non pas
la cause catholique pour le cercle", en die voorstander is, in een streek als
Avelgem, waar de publieke opinie zeer verdeeld is, van een gematigd katholiek,
die de tegenstellingen eerder afzwakt dan verscherpt, moet het gewetensargument
gebruiken om Ballekeos te beletten de Kring te ontbinden, en om de eenheid
in de katholieke gelederen te bewaren. Acta 1.05.1876, 8.05.1876, 30.07.1876 brieven aan H . Ballekens, 6.05.1876 en 14.07.1876 brieven van H. Ballekeos aan Mgr.
F aict, 24.05.1876 brief aan de deken van Avelgem en 12.08.1876 brief aan Goormachtigh, priester-leraar aan het college te Kortrijk om hem te vragen tussen de
deken en Ballekeos een verzoenende rol te spelen.
6
° Conflict met Iweins d'Eeckhoutte te Ieper. In een brief van 12.02.1891 aan
de deken van leper deelt Mgr. F aict zijn zienswijze mee : " Mon avis confidentiel
est Mr. le Bon Surmont, Bourgmestre, échevins Mr. Colaert... et Mr. Iw... 11
semble que !'absence de ce dernier doit faciliter la besogne ... " Maar lweins wil
burgemeester worden. Om dit te beletten, en tevens om te voorkomen dat hij zijn
bedreiging zou ten uitvoer brengen, het ambt van schepen niet te aanvaarden,

119

commetez un anachronisme61 ••• "
Een woord tenslotte nog over de waakzaamheid van de bisschop ten
opzichte van de samenstelling van de kiezerslijsten. In een brief van 18
juni 1882 aan Paus Leo XIII, stelt Mgr. Faict de organisatie in zijn
bisdom als voorbeeld: "Notre comité permanent, chargé de la formation
de la liste électorale, en poursuivant l'inscription des bons et l'élimination
des mauvais, fonctionne bien. En ville, les comités paroissiaux, dont Ie
clergé est l'äme, sans paraître au dehors, nous ont rendu les plus grands
services. L'échec du 13 juin fera, je l'espère, adopter cette organisation
partout62 ."

bewerkt Mgr. Faict hem via zijn broer, Prior van de Dominikanen te Oostende, en
richt zich tot de Rector van de Jezuïetenabdij te Drongen, waar lweins een retraite
gaat houden. In de brief aan de Rector waarin Mgr. de waarheid enigszins geweld
aandoet, ("Le Comité lui préfère Ie Bon Surmont, sénateur, seul capable de tenir
tête aux libéraux.") verklaart hij " ce n'est pas exagérer !'éloge que de dire qu'il est
Ie principal auteur du succès que les Yprois viennent de remporter", terwijl hij in
een brief aan Mgr. F. De Neckere te Rome op 17.02.1891 schrijft : "Le principal
auteur de ce triomphe est votre neveu, Mr. Colaert, et je ne m'étonnerais pas qu'il
devint Bourgmestre ... " Cfr. Acta 12.02.1891. Brief aan de deken van leper, 3.03.1891
Brief aa n H. lweins te Ieper, 9.03.1891. Brief van Pater Iweins, Prior der Dominikanen te Oostende, en 16.03.1891. Brief aan Pater Rector van de Abdij van
Drongen.
61 Acta 9.01 .1886. De cursivering is van de bisschop. Op 24.07.1884 schrijft hij
aan schepen Robart te Heestert, die hij via de deken van Avelgem heeft doen aanzetten het burgemeestersambt te aanvaarden : "Alhoewel ik mij schier nooit met
zulkdanige zaken bemoei, acht ik het mij deesmaal een plicht U aan te moedigen om
den raad van M. de deken te volgen." Dat deze uitlatingen met meer dan één
korreltje zout moeten genomen worden blijkt reeds uit de reactie van de bisschop
op het ontwerp van overeenkomst tussen de clerus en de Katholieke Kring van
Avelgem door H. Ballekeos op 14 juli 1876 voorgelegd. Het voorziet dat de clerus
overleg zal plegen met de leiding van de Kring voor het aanduiden van de kandidaten, maar dat geen enkele kandidaat kan voorgesteld worden buiten de Kring,
voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. De bisschop replikeert : "1 en
thèse générale, point de candidature en dehors du cercle; 2° Ie cercle se réserve
cependant la liberté et reconnaît Ie devoir d'adopter et d'appuyer une candidature
en dehors de son sein, lorsque Ie clergé Ie demande, de !'avis de l'Evêque ... "
Acta 30.07.1876.
Zie ook in volgende voetnoot.
62
Acta 18.06.1882. En de bisschop vervolgt met een overzicht van de toestand
elders in het land : "Pour Tournai i! n'y a pas de doute. A Liège et principalement
à Bruxelles quelques parlementaires influents continueroot peut-être à vouloir tenir
Ie clergé à l'écart. Mais sans Ie concours prudent du clergé l'on ne peut rien. A
Gand, l'action du clergé de la ville a fait défaut. L'on n'a pas assez campris que la
Jutte est devenu bien plus religieuse que politique et !'on a eraint qu'en agissant
a utrement que passé vingt années, !'on ne compromît Ie clergé. Un mot d'avis, com-

°
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Vanaf 1883 is de bisschop op de bres om zijn pastoors aan te sporen
avondlessen in te richten voor de capaciteitskiezers, met de hulp van de
onderwijzers van de parochiescholen63 .
Zoals zijn voorgangers komt Mgr. Faict soms rechtstreeks tussen om
kandidaten te steunen 64, ook en voor het eerst systematisch bij de provincieraadsverkiezingen6", kandidaten aan te sporen het aangeboden mandaat te aanvaarden66 - waarbij hij .niet aarzelt religieuze gezagsargumenten aan te wenden-, zijn clerus aan te manen tot voorzichtigheid 67 ,
of hen opdracht te geven bij geschillen bemiddelend tussen te komen 68.
me Votre Grandeur sait en donner, assurerait la bonne organisation partout et
fixerait la victoire." Vergelijk met Els Witte, Les évêques belges et les élections de
1830 à 1847. Etat de la question, in L'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine.
Mé/anges dédiés à la mémotre de Mgr. Aloi's Simon, Bruxelles 1975, pp. 577-603.
r; 3 Acta 4.09.1883 brief aan de pastoor van Esen; 31.09.1883 rondschrijven aan
alle dekens van het bisdom, waarbij het programma van het capaciteitsexamen en
de puntenverdeling wordt meegedeeld.
6 '1 Acta 1.03.1882 brief aan de deken van Gistel om hem aan te sporen de
verkiezing van Louis van lseghem te Snaaskerke te behartigen.
65
Acta 12.04.1872 Brief aan Alf. D e Man te Brugge, betreffende zijn kandidatuur voor de provincieraad, te Veurne, 29.04.1874 Brief aan notaris Fraeys te
Brugge en 1.05.1874 Brief aan de directeur van de normaalschool te Torhout, om
de kandidatuur van Fraeys aan te bevelen; 9.05.1876 Brief aan de pastoor van
Nieuwpoort, om Adolf Kempynck als opvolger van J.B. Degrave aan te duiden;
11.05.1889 brief aan de pastoor van Meulebeke, om E. Goethals als kandidaat voor
de provincieraad aan te duiden; 8.05.1890 Brief aan de pastoor van Warneton
om de kandidaturen van Bruneel en Thevelin te steunen.
66
Acta 17.10.1881 Brief aan advokaat Ghesquière te Kortrijk "c'est la seconde
fois qu'à ma demande, vous consentez à accepter une candidature pour l'élection
communale." 18.09.1884 Brief aan Casteleyn-Baertsoen te Avelgem en 20.09.1884
Brief aan de deken van A velgem betreffende de kandidatuur die Casteleyn weigert
voor de provincieraad; zelfde geval met advokaat Kempynck te Nieuwpoort: Acta
17.02.1888, 6.03.1888 en 8.03.1888.
67
Vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen, cfr. Acta 1.06.1872 en 27.06.1872
brief aan de pastoor van Koolskamp; 15.09.1875 aan de pastoor van Wakken;
15.10.1881 aan de pastoor van Gullegem. In zijn brief aan de pastoor van Komen
van 15.10.1878 geeft de bisschop hiervoor een verklaring: " ... il ne faut pas que Ie
clergé principalement dans les paroisses rurales, s'occupe ostensiblement des élections
communales. Ceci est spécialement vrai pour Ie curé, qui, Ie cas échéant, peut moins
facilement être déplacé qu'un vicaire ... " Ook in de burgerlijke administratieve structuur van de parochie, was de pastoor een onafzetbare en bezoldigde functie. In ieder
gerechtelijk kanton mocht er slechts één hoofdparochie zijn met een dergelijK
pastoor. De pastoors van de hulpkerken en de onderpastoors waren wel afzetbaar.
Cf. St. d'Ydewalle, o.c., p. 132.
68 Wij wezen reeds op het conflict tussen H. Ballekeos en 0. Casteleyn te
Avelgem in 1876. Acta 3.05.1882 en 13.05.1882 bri~ven aan de pastoor van St.
Eloois-Winkel betreffende het geschil tussen De Vos te Heule en 0. Van Steen-
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Waar het nodig is spoort de bisschop zijn pastoors aan actief tussen te
komen, of kandidaten tegen te werken 69 • Na de katholieke zege van 1884
waakt hij over de benoemingen van de burgemeesters 7() en hij doet dat
op soms verrassende wijze 71 •
De 11ondborstigheid van Mgr. Faict laat ons soms toe nog eens een inzicht te krijgen in het mechanisme van de kandidatuurstelling 72 • Maar het
is vooral bij het aanduiden van nieuwe katholieke kandidaten voor het
parlement dat Mgr. Faict zich ontpopt tot een volwaardig politieker.
Terwijl hij in 1873 de opvolging van graaf de Mûelenaere, die nog niet
gestorven is, rechtstreeks regelt met de deken van Tielt 73 , richt hij zich,

brugge te Moorsele bij de aanstaande provincieraadsverkiezingen; 29.04.1886 en
5.05.1886 brieven aan de pastoor van Loker: beveelt ten uitzonderlijke titel onthouding aan bij de provincieraadsverkiezingen in het kanton Mesen; 8.03.1890 brief
aan de pastoor van Gullegem, opdracht gevend het geschil tussen notaris A. Debrie
te Gullegem en de burgemeester van Moorslede, voor de provincieraadsverkiezingen,
bij te leggen.
69 15.10.1881 Brief aan de pastoor van Leffinge, hem aansporend de invloed
van notaris Van Sieleghem tegen te werken, met behulp van de zuster en schoonzuster van de bisschop, en deze van de grondeigenaars. Na de verkiezing wordt de
pastoor en de onderpastoor gelukgewenst, maar krijgen opdracht de kiezers persoonlijk te gaan bedanken (brief van 26.10.1886); 1.09.1883 Brief aan de pastoor van
Jabbeke i.v.m. invloed van de brouwer.
70 Acta 16.07.1884 brief aan de deken van Avelgem en 24.07.1884 brief aan
Modest Rohart te Heestert, om hem te overtuigen het burgemeestersambt te aanvaarden.
71 Acta 27.11.1884 Brief aan gouverneur L. Ruzette "11 résulte de mes informations que M. Ie curé de Cachtem a tort, lorsqu'il demande que le Sr. De Visschere,
actuellement Bourgmestre, ne soit pas renommé. 11 est vrai toutefois que De Visschere
devrait mieux tenir tête à son secrétaire, qui est très 1ibéral, et rompre ses accointances avec l'ex-commissaire Vanden Berghe.
Je désire vivement qu'il soit possible de différer la nomination du Sr. Depla,
Bourgmestre à Leffinghe. Depuis trois ans, ce fougueux et incapable octogénaire
se montre ouvertement libéral : favorisant indignement les écoles gueuses, traitant
Ie clergé de 'papen en nunnen' etc etc... En un mot c'est bien certainement un
ennemi du Ministère, et du reste sans influence de fortune". Sé. J.J. évêque de Bruges.
72 Acta 16.03.1888 Brief aan E. De Cock, voorzitter van de Provincieraad. " Je
crois que Ie temps est venu de s'occuper de l'élection provinciale, du moins en ce
qui concerne Ie choix introductif des trois nouveaux candidats... 11 me semble que
la candidature de l'avocat Halleux s'indique d'elle-même. 11 me semble que feu M.
de Boesinghe doit être remplacé par son fils D ésiré ou Emile. Quant au 3e candidat;
il irnporterait de trouver un homroe du Nord de Bruges. Vous pourriez peut-être Ie
désigner ? ... "
Om ons onbekende redenen zal geen van beide voorgestelde namen als kandidaat van de katholieke partij voorgedragen en verkozen worden.
73
Acta 6.08.1873 Brief aan de deken van Tielt. " .. . Je tiens à vous informer
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tijdens de ziekte van B.C. Dumortier, volksvertegenwoordiger voor Roeselare, tot Minister Jules Malou, met het verzoek advokaat De Becker te
polsen omtrent de opvolging, en vervolgens zich te richten tot de voorzitter
van de Katholieke Kring van Roeselare, Hendrik Horrie "pour l'informer qu'il vous ferait plaisir de voir accueillir la candidature cidessus74.''
Krasser wellicht nog is de brief van 6 juli 1883 aan Jules Malou waarin
hij meedeelt dat baron d'Anethan, senator voor Tielt, stervende is e.n
Mulle de Terschueren zich voorbereidt op zijn opvolging. Mgr. Faict
erkent de verdiensten van Mulle, maar ontvouwt het volgende plan : de
katholieke senaatsfractie heeft in de persoon van d'Anethan sinds jaren
geen percutante fraktieleider meer. De man die hiervoor het meest geschikt lijkt en die de dreigende onenigheid in de senaatsiractie kan beletten, is Jules Malou, die nochtans senator is voor St. Niklaas. Hij zou
moeten ontslag nemen te St.-Niklaas ("St. Nicolas devrait se résigner à ce
sacrifice") en zich kandidaat stellen voor de opvolging van d' Anethan te
Tielt. Dit plan wordt in de war gebracht, niet alleen door het gebrek aan
enthousiasme van Jules Malou en het onbegrip van Mulle de Terschueren,
maar meer nog door baron d'Anethan zelf, die verzuimt te sterven, geneest (waarvoor hij felicitaties van de bisschop ontvangt), zijn activiteiten
herneemt, en tenslotte Jules Malou twee jaar zal overleven 75 !
De opvolger van Faict, Mgr. De Brabandere 76, is slechts enkele maanden aan het bewind geweest. Wij troffen van hem in de Acta geen bescheiden aan in verband met de verkiezingen. Van zijn opvolgers, Mgr.
Waffelae11F 7, troffen wij er opvallend weinig brieven aan in verband met
de politiek. Dit beduidt alleen dat hij er zich officieel niet zoveel heeft mee
ingelaten als zijn voorgangers. Maar uit het weinige dat wij aantroffen

dès aujourd'hui que Jes intentions du chateau d'Ardoye et de M. d'Ogimont surtout,
quant au remplacement à la Chambre, sont des plus arrêtées .. . Je pense que pour
prévenir tout danger de division, il conviendrait de faire ressortir, sans trop tarder,
Jes droits du beau-fils à la succession de son beau-père."
74 Acta 9.12.1876 Brief aan Jules Malou, Minister van Financiën, te Brussel.
75 Acta 6.07 en 27.10.1883, Jules Malou stierf op 11.07.1886, Jules d'Anethan op
8.10.1888. In de brief van 27.10.1883 gewaagt de bisschop van een "compétition
entre deux excellents catholiques", J.B. de Béthune en M. Van der Bruggen, en
vraagt aan J. Malou naar wie dat zijn voorkeur gaat. Het is ons niet duidelijk voor
welke plaats deze beiden vechten.
76 Petrus de Brabandere, geboren te Ooigem 25.09.1828, bisschop van Brugge
11.06.1894, gestorven 31.03.1895.
77 Gustavus-Josephus Waffelaert, geboren te Rollegem 27.08.1847, bisschop van
Brugge 25.07.1895, gestorven 15.12.1931.
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kunnen wij opmaken dat hij hun gedragslijn voortzeF 8 • Hij waakt over
de kranten 79 en over de eensgezindheid in de schoot van de katholieke
kiesverenigingen ~W . Wij weten dat Mgr. Waffelaert af te rekenen had met
de opkomende Socialisten en Kristen-Democraten, en zich hiertegen verweerde met omzendbrieven aan de. clerus en herderlijke brieven aan de
bevolking81 •
Uit wat voorafgaat blijkt dat geen enkele kandidatuur voor de katholieke partij kan gesteld worden, zonder de instemming van de clerus, en
dat in vele gevallen het deze clerus is die de kandidaturen uitlokt, soms en dat is bij voorbeeld het geval met Jozef de Béthune - aanvankelijk
tegen de wil van de betrokken kandidaat in. Het is ook duidelijk dat
men moeite heeft om de gepaste figuren te vinden, die een kandidatuur
willen aanvaarden.
Er zijn een aantal spelregels die moeten in acht genomen worden : in
algemene regel heeft een uittredende kandidaat voorrang op een nieuwe
kandidaat. Talrijke brieven van de bisschop zijn gericht aan politieke
mandatarissen die wensen te verzaken aan de vernieuwing van hun mandaat, om hen van dit voornemen af te brengen. Bij de dood van een
mandataris, gaat de voorkeur in de eerste plaats naar een zoon, of een
familielid van hem. Men wil dus binnen de bestaande invloedsferen blijven. Het is hoogst uitzonderlijk dat een mandataris niet opnieuw wordt
voorgedragen, omdat hij geen voldoening gaf. Dat is bij voorbeeld het
geval bij mandatarissen die overstappen naar een andere partij 82 •
Bij nieuwe kandidaturen heeft de hoofdzetel van het kanton het voorrecht als eerste een voorstel te doen. Een belangrijk element is vanzelfsprekend het potentieel aan relaties - zo familiale, politieke als sociale

Acta 23.11.1901. Brief aan onderpastoor Marcou te Oostende, waarbij hem
speciale volmachten verleend worden in verkiezingszak:en ; 7.02.1902 en 10.02.1902
Brieven aan de dekens van Oostende, Giste!, Diksmuide en Veurne om hen uit
te nÓdigen bijeen te komen om de politieke toestand te bespreken en E .H . Marcou
op één van hun vergaderingen te horen. Het is ook waarschijnlijk dat de bisschoppen De Brabandere en Waffelaert, in tegenstelling tot Mgr. Faict, hun vertrouwelijke
of privé briefwisseling niet in de Acta lieten opnemen.
79 Acta 7.02.1902 Brief aan de deken van Tielt, in verband met politieke verklaringen die door de kranten aan de deken worden toegeschreven.
8 ? Heftig conflict met baron Surmont de Volsberghe te Ieper, die de bisschop
beschuldigt partij te kiezen voor zijn tegenstanders in de schoot van de katholieke
kiesvereniging te Ieper. Acta 18.07.1903, 21.07.1903, 1.08.1903, 3.08.1903.
Bl K. Van Isacker, H erderlijke Brieven ... pp. 67-68, 88-89 .
82 Acta 13.10.1875, Bijzonder scherpe brief aan Moles Le Bailly de Serret te
Brugge die everloopt naar de liberalen.
78
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(bijvoorbeeld het aantal pachters) -die een kandidaat kan mobilisere.n 83 •
Het verloop van de kandidaatstelling is duidelijk : ofwel meldt een
kandidaat zich spontaan aan, ofwel wordt een eventuele kandidaat, in opdracht van de clerus, door een familielid of vriend gepolst omtrent zij.n
inzichten. Komt men in beide gevallen tot een akkoord, dan wordt de
geestelijkheid van het kanton door de deken gepolst omtrent hun opinie
over de mogelijke kandidaten. De grote bekommernis hierbij is tweedracht te vermijden en progressieve, democratische of vlaamsgezinde kandidaten uit te sluiten 84 • Wanneer de pastoors het met de deken eens
geworden zijn, en deze de instemming bekomen heeft van de bisschop,
worden de ·katholieke kiesverenigingen, waarvan leken de leiding hebben,
in werking gebracht, en doe.n zij of ze op eigen houtje een kandidaat
ontdekt hebben. Het kiescomité stelt de lijst der kandidaten op en roept
de partijleden samen voor een kiesvergadering, die altijd volgens hetzelfde
schema verloopt : de voorzitter houdt een inleidend woord waarin hij
wijst op het belang van de verkiezingen en de plicht te stemmen. De lijst
van kandidaten wordt voorgelezen en op langdurig applaus onthaald, geheel ve~rast door hun aanduiding staan de kandidaten op, halen de tekst
8 3 B.A.B., B 296 Brief van de Beigische zaakgelastigde te Bern, Jooris aan
Mgr. Faict 16.09.1877, waarin hij zijn ongenoegen lucht omdat hij als kandidaat
voor de plaats van gouverneur van West-Vlaanderen werd voorbijgegaan en dreigt,
indien het Ministerie niet een aantal van zijn eisen inwilligt, dat al zijn pachters, in
de streek van Brugge en van Giste!, bij de komende verkiezingen zullen thuis
blijven. Zie ook Acta 27.11.1884 de Brief van Mgr. Faict aan gouverneur L.
Ruzette nopens de burgemeester van Leffinge die "sans influence de fortune" is.
8 4 Leerzaam in dit opzicht is de brief van Mgr. Faict aan de pastoor van
Ardooie, die zich op zijn eentje te ver geëngageerd heeft. Acta 26.07.1878 "Dolendun
sane quod, priusquam Vice-Comitis Ferdinand De Jonghe d'Ardoye candidaturam
introduxeris, nee Decanum nee meipsum promonueris. Potuissemus enim res ita
disponere atque parare ut nulla alia candidatura catholica prodiisset. Nunc autem,
prout mihi heri vespere deelaravit Vice-Comes, paratur in dominicam proximam
lucta inter duos catholicos; quamvis ipse ad te scripserit "Cette offre, je l'accepterai,
si elle m'est faite par Ie comité appuyé par le haut clergé de !'arrondissement".
Atqui de oppositione istius cleri jam aperte constat
Videatur autem, Vice-Comes, juvenis cum sit, praecipue nunc moveri prornissione et juvenum Flamingantium qui Dno Adolf Verriest vota dederant, et jam
Vice-Comiti se ante omnzb flamingantes et deinde catholicos; et sese opponere
dicunt Dno Verhaeghen, quia est, aiunt candidatus Decani et Syllabi!"
Adolf Verriest was de vlaamsgezinde katholieke kandidaat van de Bond der
Westvlamingen voor Taal en Volk voor de opvolging van de overleden volksvertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare, B. Dumortier. Op 6 augustus
1878 werd de officiële katholieke kandidaat, burggraaf F. De Jonghe d'Ardoye verkozen. Cfr. M. De Bruyne. De Bond voor Taal en Volk en de Vlaamse Beweging
in W est-Vlaanderen 1870-1890, in D e Groote Stoori'nge, Roeselare 1975, p. 409.
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van e.en toespraak uit hun zak en beginnen deze spontaan voor te lezen,
onderbroken door langdurig applaus. In zijn slotwoord zingt de voorzitter
de lof van de kandidaten en spreekt zijn overtuiging uit dat de verkiezingen voor de vereniging en nooit eerder gezien succes zal worden 8 5 •
Op de essentiële vraag: waarom wordt mijnheer x, en bijvoorbeeld
niet zijn broer, als kandidaat aangeduid, konden wij geen antwoord
vinden.

ss Gazelle van Brugge, passim. Bij het verbeteren van de drukproeven vernemen
wij uit de mond van een ingewijde dat er te Brugge een katholieke vriendenkring
Rond den Heerd bestaat, die zou opgericht zijn circa 1880-1890, en paritair samengesteld zijn uit 6 geestelijken en 6 leken. De katholieke politici die wij in deze
studie hebben aangeduid als zeer invloedrijk, waren er lid van, of van een gelijkaardige vereniging voor de franstalige burgerij. De oorspronkelijke opdracht van
deze kringen bestond erin de katholieke kandidaturen bij de veekiezingen te bespreken, aan te duiden en te bewerken. In het archief van het bisdom vonden wij
van dergelijke verenigingen geen spoor. Op de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief (250 AD 4) bezitten wij een verslagboek van een katholieke maatschappij
La Ruche (= Biekorf), waarvan Donat Van Caillie- één van de 'éminences grises'
van de Brugse politiek -voorzitter was. Deze maatschappij koopt in mei 1919 de
gebouwen van de katholieke Kring Concordia op, evenals de krant La Patrie, die
eigendom was van het Bisdom. Men kan vermoeden dat het hier gaat om de
franstalige tegenhanger van Rond den H eerd. Tot de actionarissen van La Ruche
behoren o.m. vicaris-generaal Deschrevel en priester R. Hoornaert.
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TWEEDE HOOFDSTUK

DE PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de kiesstrijd, wanneer er
een was, hoofdzakelijk aan de hand van 2 kranten: de aanvankelijk neutrale, later ( 1851) katholieke Gazette van Brugge en de liberale Journal
de Bruges. Aanvullend onderzoek werd gedaan in Les Petites Affiches en
L'Echo de Courtraivan Kortrijk, Le Propagateur, Le Progrès en Journat
d'Y pres van Ieper. V oor de provincieraadsverkiezingen bevatten deze
kranten minder informatie dan de twee Brugse. Wij hebben gepoogd zoveel mogelijk het unionistisch scherm te doorboren, en de politieke tendens, die later de politieke kiesvereniging wordt, ·aan te duiden. Wij zijn
ons zeer goed bewust dat wij, vooral tijdens de periode 1836-1848, en
zelfs .nog daarna, de waarheid geweld aandoen. Men wordt geen katholiek of liberaal geboren, en het is moeilijk een onderscheid te make.n
tussen een liberaal katholiek en een katholiek liberaal, vooral in een instelling die aanvankelijk ge.en politiek lichaam was. Maar toch komen
sommige ideologische tegenstellingen aan het licht en sommige klanvormingen die wij het best meenden te kunnen verwoorden met partijpolitieke etiketten.

1. Chronologisch overzicht.

I. I 836, 29 september. Alle kantons.
1. Ardooie.
Verkozen: J. Maertens, procureur des konings. Nieuwkomer. Liberaal. L. Van den Bussche, gemeentesecretaris. Nieuwkomer. Katholiek.
2. Avelgem.
Verkozen: P. Bataille, was opeenvolgend lid van de. Conseil général du Départemënt de la Lys, van de Conseil d'Intendance, van de
landelijke stand in de Provinciale en de Gedeputeerde Staten. Vermoedelijk liberaal.
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Ch. De Schietere is · notaris en burgemeester te Kerkhove. Nieuwkomer. Liberaal.
3. Brugge.
De eerste lijst van de kandidaten wordt door de Gazette van Brugge
gepubliceerd op 21 september. Op 22 september houdt de Société
littérairé een vergadering waar een lijst van kandidaten wordt opgesteld, die 's anderendaags door de Gazette van Brugge wordt gepubliceerd. In totaal circuleerden 9 verschillende lijsten 2 , waarvan één
opgesteld door "quelques électeurs, amis de l'ordre, amis de leurs ·
pays et qui ne demandent rien pour eux", die de betekenis van de
provincieraadsverkiezingen als volgt belichten :
,
" . ..Personne ne contestera sans doute que, dans ce conseil, la grande
propriété ne doive être largement représentée, mais il faut que Ie
commerce et !'industrie ainsi que Ia moyenne propriété Ie soient
aussi, car on ne peut se dissimuier que c'est là qu'est la force et la
puissance des états. Vous avez connu Ie terups ou ces conseils
n'étaient peuplés que de grands propriétaires et de grands seigneurs .. .
Ne vous arrêtez pas non plus aux opinions politiques ou religieuses
des candidats: tous sont bons pourvu qu'ils soient capables .. . 3 "
Werden rechtstreeks verkozen : Ch. Peesteen de Lampreel, Bern. Van
Severen, Ch. de Croeser de Berges, Al. de Vrière., Ed. de Nieulant et
de Pottelsberghe, Ch. _Herwyn. Werden verkozen na ballotage: J.
Dujardin, Ch. van Severen, Ch. van Steenkiste 4 •
Van deze negen verkozenen waren er 2 lid van de adellijke stand in
de voormalige Provinciale Staten, 1 lid van de stedelijke stand .eo

1 Voor de politieke rol van de Société littéraire zie Y. Vanden Berghe, Jaé'o·
bijnen en Traditionalisten. D e reacties van de Bruggelingen z1n de R evolutiestrijd
(1780-1794), Brussel 1972, dl. I, pp. 306-308 en passim, R. Van Eenoo, Partijvorming ... , deel 1, pp. 187-189 en J. Va ndamme, Het Bibliotheekwezen .in Brugge
vóór 1920, Brugge 1971. E . Witte, Politieke machtsstrijd . .. , dl. I , p. 168 wijst erop
dat men zolang mogelijk wachtte met de publicatie van de lijsten, om exclusieven
vanwege tegenstanders, vóór de verkiezingen, te voorkomen.
2 W aaro nder een lijst "résultat des délibérations de quelques notables de cette
ville" - het betreft de Société littéraire, een lijst opgesteld "door verschillige kie~
zers" va n het platteland, een lijst opgesteld vanuit Blankenberge ten . behoève van
het Noorden van Brugge, . een lijst van de Standaerd van Vlaenderen enz. Gazette
van Brugge 21 , 23, 26 en 28.09.1836.
3 Gazette van Brugge 28.09.1836.
4
De Gazette van Brugge 30.09.1836 merkt op dat 6 van de 9 verkozenen voorgedragen waren door de Société littéraire.
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1. Gouverneur Felix de Mûelenaere door A van Erpe (1854) Kleinseminarie Roeselare

2. Gouverneur Adolphe de Vrière door M. Leclercq (1855)

1 lid van de landelijke stand en 1 gewezen lid van de Staten~ .
Ch. Peesteen was opeenvolgend maire van Maldegem onder het
Frans Bewind, gemeenteraadslid van Brugge en lid van de landelijke
stand in de Provinciale en de Gedeputeerde Staten. Katholiek.
Bern. van Severe.n was opeenvolgend lid van de Conseil général du
Département de la Lys - een mandaat dat hij niet aanvaardt - lid
van de Conseil de la Préfecture, lid van de Conseil de l'lntendance,
lid van de stedelijke stand in de Provinciale Staten, schepen van
Brugge en waarnemend gouverneur na het vertrek van de Baillet.
Katholiek.
Ch. de Croeser was opeenvolgend lid van de Conseil général du Département de la Lys, lid van de Conseil d'Intendance, gemeenteraadslid te Brugge en lid van de adellijke stand in de Provinciale Staten.
Katholiek.
Al. de Vrière, directeur van de directe belastingen, was gemeenteraadslid en gewezen schepen van ~rugge sinds de Belgische onafhankelijkheid. Hij is een nieuwkomer in de Raad. Liberaal.
Ed. de Nieulant was lid van de adellijke stand in de Provinciale
Staten, en sinds 1830 burgemeester van St. Andries. Liberaal.
Ch. Herwy.n, ambtenaar van de Registratie en Domeinen onder het
Frans Bewind. Was opeenvolgend lid van de landelijke en daarna
van de stedelijke stand in de Provinciale Staten, en gemeenteraadslid
van Brugge. Samen met F. de Mûelenaere en Is. Jullien trad hij op
als Provinciaal Commissaris in 1830, en was volksvertegenwoordiger
voor Brugge van 1831 tot 1833. Liberaal (?).
J. Dujardin, nijveraar en bankier, was gemeenteraadslid en schepen
van Brugge sinds 1830. Nieuwkomer in de Raad. Liberaal.
Ch. Van Severen was rechter aan de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brugge. Nieuwkomer. Liberaal.
Ch. Van Steenkiste is stadschirurgijn sinds 1836. Nieuwkomer in de
Raad. Liberaal (?).
4. Diksmuide.
Verkozen: J.B. Van Hille, was zopas in de gemeenteraadsverkiezingen
van juli 1836 door zijn liberale neef verslagen, en had zijn burgemeesterszetel verloren 6 • Hij was gemeenteraadslid, actjoint au maire,
~ RAB, Régistre dans lequel sont transcrits. 0. les arrêtés et décisionso 00 des états
provinciaux, deel 11, zitting van 6007018300
6 Do Vandepitte, De liberale partij in vijf steden van de Westhoek (leper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1840, Gent 1971 [onuitgegeven Iicentiaatsverhandeling], p. 48.
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en maire geweest onder het Frans Regime, gemeenteraadslid, schepen
en burgemeester onder het Hollands en het Belgisch Regime. Nieuwkomer in de Raad. Katholiek.
Aug. Dujardin, was lid van de landelijke stand in de Provinciale
Staten en arrondissementscommissaris van Diksmuide onder het Hollands en Belgisch Regime.. Katholiek (?).
5. Elverdinge.
Verkozen: Cam. d'Ennetières d'Hust. Katholiek. Was sinds 1831
burgemeester. Nieuwkomer in de Raad.

6. GisteL
Verkozen: H. van Seve.ren, was gemeenteraadslid en vrederechter
te GisteL Nieuwkomer in de Raad. Liberaal.
Fr. Perlau, was gemeenteraadslid te Brugge. Nieuwkomer in de Raad.
Liberaal.
7. Harelbeke..
Verkozen: J.F. Van de Putte, is notaris te Tiegem en vermoedelijk
gemeenteraadslid te Harelbeke. Nieuwkomer in de Raad. Katholiek (?) .
L. Wolfcarius, was gemeentesecretaris te Zwevegem tijdens het Hollands Regime, dienstdoende districtcommissaris te Kortrijk in 1830
en vrederechter te Harelbeke en te Kortrijk tijdens het Hollands en
het Belgisch Regime. Nieuwkomer in de Raad. Liberaal.
8. Haringe.
Verkozen : I. Peel, was lid van de landelijke stand in de Provinciale
Staten, adjoint au maire te Watou tijdens het Frans Regime en vrederechter te Haringe vanaf 1802. Opinie onbekend.
P. De Cae, lid van de Conseil d'arrondissement te Veurne, en gewezen lid van de landelijke stand van de Provinciale Staten (tot
1822). Liberaal.
9. Hooglede.
Verkozen: J.l. De Mey, was gemeentesecretaris. Hij is nieuwkomer in
de Raad. Opinie onbekend.
Ch. L. De Leghere, was lid van de landelijke stand in de Provinciale
Staten, en notaris te Staden. Katholiek.
10. Ieper.
De provincieraadsverkiezingen bevestigen de liberale koerswijziging
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die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in juli 1836 had voorgedaan7.
Verkozen: Ch. de Patin, was procureur des konings. Hij is een nieuwkomer. Liberaal en orangist.
Th. Donny, was kersvers gemeenteraadslid en schepen van Ieper.
Nieuwkomer. Liberaal en orangist.
Br. Van der Stichele de Maubus, was lid van de stedelijke en vervolgens de adellijke stand in de Provinciale Staten, districtcommissaris onder het Nederlands Regime, en burgemeester van Ieper sinds
de Belgische onafhankelijkheid. Liberaal en orangist.
11. Ingelmunster.
Verkozen: P. Gellynck, was lid van de Conseil général du Département de la Lys en notaris te Izegem. Nieuwkomer. Opinie onbekend.
P.J. Lefebvre, was schepen te Izegem. Nieuwkomer. Vermoedelijk
katholiek.
12. Kortrijk.
In de drie kiessecties samen kwamen slechts 44,53 % van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen 8 •
Verkozen : L. De Bien, was pas in 1836 tot gemeenteraadslid verkozen en tot schepen benoemd. Hij is een nieuwkomer in de Raad,
maar zijn vader was lid van de Provinciale Staten . Liberaal.
J. Goethals, lid van het Nationaal Congres en voormalig lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Arrondissementscommissaris
van Kortrijk sinds de Belgische onafhankelijkheid. Nieuwkomer. Katholiek.
L. van de V enne, notaris en vrederechter te Zwevegem. Nieuwkomer.
Liberaal.
Ev. Van der Meersch, burgemeester van Rollegem. Nieuwkomer.
Opinie onbekend.
J. Beek, gewezen gemeenteraadslid van Kortrijk. Nieuwkomer. Katholiek.
L. Wallaeys, notaris en burgemeester te Lendelede, gewezen lid van
de landelijke stand in de Provinciale Staten. Opinie onbekend.
H. Vercruysse, lid van het Nationaal Congres en gewezen gemeenteraadslid van Kortrijk. Nieuwkomer. Katholiek.

Id., p. 49
P. Van Colen, Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, in Handelingen van de K.
Geschied- en Oudheidkufldige Kring van Kortrijk, N.R. 36 (1968 / 69) p. 74.
7

8
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13. Menen.
Verkozen: J.L. Dufort, was burgemeester van Lendelede en lid van
de landelijke stand in de Provinciale Staten. Vermoedelijk liberaal.
P.-J. Rembry, was vrederechter te Menen en lid van de stedelijke
stand in de Provinciale Staten. Liberaal.
14. Mesen.
Verkozen: P. Biebuyck, was voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Ieper, en lid van de landelijke stand in de Provinciale
Staten. Vermoedelijk liberaal.
J. De Neckere, was gewezen schepen te Ieper. Nieuwkomer. J\atholiek.
15. Meulebeke.
Verkozen: J.B. Vandendriessche, was notaris. Nieuwkomer. Opinie
onbekend.
B. De Laere, burgemeester van Meulebeke onder het Hollands Regime en gemeenteraadslid sinds de Belgische onafhankelijkheid.
Nieuwkomer. Opinie onbekend.
16. Moorsele.
Verkozen: E. Dufort, maire van Moorsele onder het Frans Regime,
lid van de landeliJke stand in de Provinciale en de Gedeputeerde Staten. Katholiek.
F.C. Lagae, maire en burgemeester van Heule tijdens het .Frans en
Hollands Regime, lid van de landelijke stand in de Provinciale Staten. Katholiek.
17. Nieuwpoort
Verkozen: H. Van der Beke, was burgemeester van Nieuwpoort.
Nieuwkomer. Katholiek.
18. Oostende.
Verkozen : A. De Knuyt, schepen van Bredene sinds het Hollands
Regime. Nieuwkomer. Opinie onbekend.
P. Massez, lid van de stedeliJke stand in de provinciale en de Gedeputeerde Staten, en gemeenteraadslid van Oostende sinds de Belgische
onafhankelijkheid. Liberaal. Orangist.
19. Oostrozebeke.
Verkozen : L. Van den Bulcke, arrondissementscommissaris te Tielt.
Nieuwkomer. Katholiek.
J. Bulte, vrederechter te Wakken sinds het Hollands Regime. Nieuwkomer. Opinie onbekend.
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20. Passendale.
Verkozen : Ch. De Patin, procureur des konings te Ieper is ook voor
het kanton Ieper verkozen en opteert voor dit laatste mandaat. Liberaal orangist.
Ch. Van Damme, arrondissementscommissaris te Roeselare. Nieuwkomer. Liberaal.
21. Poperinge.
Verkozen: Ch. Van Renynghe, burgemeester van Poperinge. Nieuwkomer. Katholiek.
22. Roeselare.
Verkozen: P. De Geest, lid van de Conseil d'arrondissement te
Roeselare. Nieuwkomer. Vermoedelijk katholiek.
G. Lietaert, gewezen stadssecretaris van Roeselare tijdens het Hollands Regime, lid van de stedelijke stand van de Provinciale Staten.
Liberaal orangist.
23. Ruiselede.
Verkozen: F. De Wilde, notaris en burgemeester sinds juli 1836.
Nieuwkomer. Opinie onbekend.
24. Tielt.
Verkozen: J . De Mûelenaere, vrederechter te Tielt, burgemeester van
Pittem en lid van de landelijke stand van de Provinciale Staten.
Katholiek.
Ch. Roelandts, notaris en gewezen schepen van Tielt onder het Belgisch Regime. Nieuwkomer. Vermoedelijk katholiek.
25. Torhout
Verkozen: J. Van Hee, notaris te Lichtervelde. Nieuwkomer. Opinie
onbekend.
J. Kesteloot, notaris te Torhout. Nieuwkomer. Vermoedelijk katholiek.
L. Make, burgemeester van Torhout. Nieuwkomer. Katholiek.
26. Veurne.
Verkozen : J. Clep, gewezen notaris te Alveringem, gewezen gemeenteraadslid onder het Belgisch Regime, lid van de landelijke
stand van de Provinciale Staten. Liberaal.
H. Bernier-d'Hongerswal, pas verkozen gemeenteraadslid, arrondissementscommissaris van Veurne onder het Hollands Regime, gewezen lid van de landelijke stand van de Provinciale Staten (tot
1828). Orangist maar katholiek.
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27. Wervik.
Verkozen: J.B. Vuylsteke, burgemeester van Geluwe. Nieuwkomer.
Opinie onbekend.
B. Van Elslande, schepen van Wervik. Nieuwkomer. Katholiek.
Wij kunnen de resultaten van deze verkiezingen samenvatten als volgt :
De kantons V eurne, Haringe, Moorse Ie en Menen verkiezen als vertegenwoordigers personen die tot 1836 zetelden in de Provinciale Staten, of
voormalige leden van deze Staten. Men zou deze kantons dus als reactionair of antirevolutionair kunnen bestempelen. Menen vormt echter een
uitzondering omdat één van de twee oud-leden, P.J. Rembry, als revolutionair gezinde verkozen was in 1829. Wij moeten Menen dus tot de
'gemengde kantons' rekenen.
Omgekeerd sturen een aantal kantons .nieuwe vertegenwoordigers naar
de Raad, het zijn: Nieuwpoort, Giste!, Torhout, Meulebeke, Oostrozebeke, Harelbeke, Ingelmunster, Kortrijk, Wervik, Passendale en Elverdinge.
Tenslotte sturen de kantons Oostende, Diksmuide, Brugge, Hooglede,
Roeselare, Tielt, Avelgem, Ieper en Mesen een 'gemengde' vertegenwoordiging naar de Raad, bestaande voor de helft uit voormalige leden
van de Provinciale Staten, en voor de helft uit nieuwe leden. De verhouding ligt enigszins anders te Brugge, waar 4 oude en 1 gewezen lid van
de Staten verkozen ·worden, naast de 4 nieuwe leden, en te Ieper waar
1 oud lid en 2 nieuwe verkozen worden. Wij weten echter dat zij alle
drie orangist waren, dus kunnen wij Ieper bij de reactionaire kantons
rekenen.
Als wij deze uitslagen vergelijken met het onderzoek dat F. Didier
instelde naar De publieke opinie in de districten Kortrijk en Roeselare
voor de revolutiemaanden van 1830 9 , dan stellen wij vast dat de vier
'reactionaire' kantons overeenstemmen - met uitzondering van Brugge
stad - met de gebieden waar noch de Eerste, noch de Tweede Petitie
van 1829 tegen het Hollandse Regime succes geboekt hebben. Dat de
meeste kantons die nieuwe leden naar de Raad sturen, overeen stemmen
met de streken waar de beide petitieacties een groot succes kenden,
terwijl de gemengde kantons grosso modo overeenstemmen met de gebieden waar de petitieacties een gemengd succes kenden.
Er moet nochtans een onderscheid gemaakt worden tussen petitieacties en resultaten van verkiezingen, waarbij de persoon van de kandidaat een doorslaggevende rol kan spelen, evenals met de decoupage van
de kieskantons - waar wij vroeger op wezen. Dit blijkt reeds uit de
9

In De Leiegouw, 6(1964) pp. 201-220 en 7(1965) pp. 31-48.
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resultaten van de verkiezingen voor .de Provinciale Staten van juni 1829,
zoals F. Didier ze geeft: op het district Wakken na - dat na 1836 het
kanton Oostrozebeke is geworden - verkiest geen enkel plattelandsdistrict een uitgesproken revolutionair gezinde kandidaat; voor de steden
doen dit alleen Tielt en Menen.
Op de 64 mandaten zijn er 42 nieuwe leden, 18 oud en 4 gewezen
leden van de Provinciale Staten.
In 1830 telden de Provinciale Staten van West-Vlaanderen 83 leden,
waarvan 77 deel namen aan de zittingen. Ongeveer één vierde hiervan
behield zijn mandaat, of anders gezegd, één derde van de nieuwe provincieraad bestond uit oud-leden van de Provinciale Staten. Dit wijst op
de continuïteit van de instelling. Het valt ook op hoe de kantons Brugge
5 oudleden in de nieuwe raad terugbrengen, terwijl Kortrijk op één na
'homines novi' naar de Raad stuurt, waaronder dan nog wel 1 gewezen
volksvertegenwoordiger en 2 gemeenteraadsleden die enkele maanden
voordien hun mandaat verloren hebben. Wat schijnt te wijzen op een
compensatie. Kortrijk stad zelf stuurt slechts 1 gemeentelijke mandataris.
Brugge stad stuurt 4 gemeentelijke mandatarissen naar de provincieraad.
Ook dit schijnt erop te wijzen dat men !e Kortrijk de provinciale mandaten als een compensatie aanziet - een vangnet voor elders gebuisde
kandidaten, terwijl men in Brugge neiging heeft om de mandaten te
cumuleren. Het gedrag van de kantons Brugge stemt overeen met dat
van de plattelandskantons, waar hoofdzakelijk gemeentelijke mandatarissen naar de Provincieraad worden gezonden. De geringe graad van ontwikkeling van de plattelandsbevolking verklaart wellicht mede deze concentratie van machten, anderzijds wijst het aanzienlijk aantal burgemeesters (12) en arrondissementscommissarissen (4 op de 8) op het administratief karakter van de Raad.
Over de politieke samenstelling van de Raad is het voorlopig voorbarig
uit te weiden. Alleen in enkele steden van het oorspronkelijk WestVlaanderen (Veurne, Diksmuide en Ieper) schijnt er zich een politieke
strijd te ontwikkelen die afkleurt op de provincieraadsverkiezingen10 ,
•Zonder dat deze verkiezing zelf een inzet is voor politieke strijd - de
geringe opkomst van de kiezers bewijst dit. Maar over de politieke verhoudingen tijdens het debuut van de nieuwe Belgische instellingen zijn
wij zeer slecht ingelicht. De opinies die wij hebben aangeduid berusten
hoofdzakelijk op het later gedrag van de raadsleden. Zij zijn slechts
benaderend, aangezien in 1836 en nog een hele tijd daarna het unionisme
de mantel is die alle opinies dekt. Samenvattend tellen wij 12 mandata1o

D . Vandepitte, loc. cit.
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rissen waarvan de opinie onbekend is, 26 katholieken of vermoedelijke
katholieken, en 26 liberalen of vermoedelijke liberalen. Bij deze laatsten
gaat het echter meestal om katholieke liberalen, wat de indeling in opiniegroepen nog moeilijker maakt.
II. 1837, 22 mei. Buitengewone verkiezingen voor de kantons Brugge, lngelmunster en Passendale.

1. Brugge.
De dood van Bern. van Severen, en de weigering van Ch. Herwyn
zijn provinciaal mandaat te aanvaarden~\ maakten een partiële verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezing kreeg een meer dan gewoon
reliëf, door het feit dat Isidore Jullien, als volksvertegenwoordiger
ontslag nam om zich voor de provincieraad kandidaat te stellen. Zijn
gekend anticlericalisme gaf stof tot meningsverschillen. Op 19 mei
publiceert de .neutrale Gazette van Brugge twee lijsten.
Verkozen: Is. Jullien, voormalig secrétaire-adjoint bij het centraal
bestuur van het Département de la Lys. Samen met Ch. Henvyn en
F . de Mûelenaere provinciaal commissaris in 1830. Verkozen tot
afgevaardigde van het Nationaal Congres, maar verzaakt aan dit
mandaat. Gemeenteraadslid te Brugge. Progressief liberaal en hevig
anticlericaal.
Th. Van de Walle, gewezen secretaris van de Conseil d'Intendance,
gewezen lid van de stedelijke stand in de Provinciale Staten (18181820) en gewezen secretaris van de Société littéraire (1815-1817).
Kandidatuur gesteund door de katholieken.
2. Ingelmunster.
De dood van P. Gellynck noopt tot een partiële verkiezing.
Verkozen: Emm. Devers, vrederechter te lngelmunster. Opinie onbekend.
3. Passendale.
Ch. de Patin die te Ieper en te Passendale verkozen was, had ge-

11 In 1833 was hij als volksvertegenwordiger verkozen en had daags daarop
ook aan dit mandaat verzaakt, waardoor er een nieuwe verkiezing plaats had, die
in het voordeel van Is. Jullien was uitgevallen. Cfr. R. Van Eenoo, o.c., dl. 1, p.
237. Zie ook Supra Deel II, Hoofdstuk 1, p. 107, betreffende deze verkiezing. Het
dient opgemerkt dat Ch. Delevigne te Kortrijk een gelijkaardige rol speelde : verkozen tot burgemeester (de nieuwe gemeentewet was nog niet gestemd), geeft
hij onmiddellijk zijn ontslag; in juli 1836 als gemeenteraadslid verkozen, geeft hij in
januari 1838 andermaal zijn ontslag. Cfr. P. Van Colen, o.c., pp. 33, 35.
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opteerd voor Ieper. Dit maakt een partiële verkiezing te Passendale
•
noodzakelijk.
Verkozen: L.C. De Necker, notaris en burgemeester te Moorslede.
Vermoedelijk liberaal.
JIJ. I 838, 28 mei. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad. Verkie-

zingen voor de kantons Avelgem, Brugge, Elverdinge, Harelbeke,
Haringe, Hoog/ede, lngelmunster, Menen, Mesen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone verkiezingen
voor de kantons Ardooie en Diksmuide.
1. Ardooie.
De verkiezing van J. Maertens tot volksvertegenwoordiger maakt een
partiële verkiezing noodzakelijk.
Verkozen: Id. vander Gracht d'Eeghem, burgemeester van Egem. Hij
schijnt hberaal te zijn.
2. Avelgem.
Pierre Bataille stelt zioh geen kandidaat meer, hij wordt opgevolgd
door zijn zoon Charles, burgemeester van Avelgem. Vermoedelijk
liberaal.
Ch. de Schietere wordt herkozen.
3. Brugge.
Zowel de Gazette van Brugge als de Joumal de Bruges zijn van oordeel dat de uittredende leden moeten herkozen worden. Er doet zich
alleen enige deining voor rond de .naam van Isidore Jullien. Volgens
de liberale krant zou "une fraction du parti catholico-politique ... des
démarches secrètes" doen om zijn verkiezing te beletten12 • Na de
verkiezing stelt de krant vast dat zij terecht de pogingen van de 'parti
ultra catholique' onder de aandacht van de lezers had gebracht, maar
dat deze pogingen niet uitgingen "des sommités du clergé", maar
tegen de ontvangen richtlijnen in, van de lagere clerus 13 , wat vermoedelijk niet juist is.
Verkozen: alle uittredende leden.
4 Diksmuide.
De twee verkozenen hebben ontslag genomen. J.B. Van Hille om
niet .nader gepreciseerde persoonlijke redenen 14 • Hij werd vervangen

12
13

14

Joumal de Bruges 26.05.1838.
Id. 29.05.1838.
D. Vandepitte, o.c., p. 50.
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door zijn liberale neef en burgemeester Pierre de Breyne.
Aug. Dujardin gaf zijn ontslag omdat hij als arrondissementscommissaris van Diksmuide naar Kortrijk was overgeplaatst. Hij werd
opgevolgd door de liberaal Henri Van Dromme, zijn schoonbroer.
5. Elverdinge.
Graaf d'Ennetières d'Hust heeft vermoedelijk ontslag genomen. Hij
wordt vervangen door zijn gemeentesecretaris Ch. Vander Ghote,
tijdens het Frans en Hollands Regime burgemeester van Elverdinge.
Vermoedelijk vanaf 1821 gemeentesecretaris. Katholiek.
6. Harelbeke.
Uittredende leden herkozen.
7. Haringe.
I. Peel is overleden. Hij wordt opgevolgd door P.F. Rodenbach,
arrondissementscommissaris te Ieper. Liberaal.
De redenen waarom notaris De Cae van Gijverinkhove vervangen
wordt door J. Mazeman de Couthove, burgemeester van Proven, zijn
ons onbekend. Mazeman was liberaal.
8. Hooglede.
Notaris Deleghere wordt herkozen.
Gemeentescretaris J. De Mey van Hooglede, wordt geklopt door notaris D. Soenen, voormalig burgemeester tijdens het Frans en Hollands Regime, en lid van de landelijke stand van de Provinciale
Staten, die bij de verkiezingen van 1836 niet was herkozen. Zijn
opinie is onbekend.
9. Ingelmunster.
F.J. Lefebvre wordt herkozen.
Emm. Devers is als vrederechter naar Torhout overgeplaatst e.n wordt
vervangen als vrederechter en als provincieraadslid door F. Libbrecht. Opinie onbekend.
10. Menen.
Uittredende leden herkozen.
11. Mese.n.
Uittredende leden herkozen.
12. Meulebeke.
Uittredende leden herkozen.
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13. Nieuwpoort
Burgemeester Van der Beken, die de hulp inroept van de bisschop 1 5 ,
wordt herkozen.
14. Passendale.
Uittredende leden herkozen.
15. Roeselare.
Uittredende leden herkozen.
16. Ruiselede.
Het uittredend lid herkozen.

IV. 1839, 27 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton Ruiselede.
F. De Wilde is gestorven kort na zijn herkiezing in 1839. Hij wordt
opgevolgd door A. Slock, notarisklerk (?) te Kanegem. Opinie onbekend.

V. 1840, 25 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste!, leper, Kortrijk, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Poperinge,
Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing voor het
kanton Hooglede.
1. Ardooie.
Uittredende leden herkozen.
Over deze verkiezingen noteert de Joumal de Bruges: "Tout Ie monde s'étonne qu'un simple secrétaire qui est M. Van den Bussche ait
obtenu 112 voix, tandis que M. Vander Gracht d'Eeghem, qui est une
personne marquante, eu égard même au titre de M. Van den Bussche, n'en a obtenu que 100. Il y a dans tout ceci quelque chose
qui sent l'intrigue 16 ." Het is duidelijk dat de liberale sympathieën
naar baron Vander Gracht gaan.
2. Diksmuide.
Uittredende leden herkozen.
3. GisteL
Uittredende leden herkozen.
4. Ieper.
Politieke strijd. De uittredende leden herkozen. Zij werden gesteund
15

16

BAB, B 271 , 4.05.1838 brief aan Mgr. Boussen.
Joumal de Bruges, 26.05.1840, p. 3.
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door de liberale krant le Propagateur. De Joumal de Bruges bestempelt deze herkiezing als "un nouveau triomphe pour les hommes
éclairés, progressifs et sagement libéraux, en même temps que c'est
une .nouvelle défaite pour certains hommes et pour un eertaio parti,
qu'il est complètement inutile de désigner plus amplement1 7 ." Van de
449 ingeschreven kiezers namen er 228 niet deel aan de stemming !
5. Kortrijk.
Politieke strijd. Alle uittredende leden herkozen. Na ballotage worden J. Beek, H. Vercruysse, uittredende katholieke leden, herkozen
tegen H. Pollet, liberaal burgemeester van Herseaux en J. Reynaert,
gemeentesecretaris te Anzegem. Uit deze ballotage moet volgens P.
Van Colen het wantrouwen blijken van de plattelandskiezers ten opzichte van de stedelijke kandidaten 1 8 ; de tegenstelling lijkt ons echter
veeleer politiek.

6. Moorsele.
Uittredende leden herkozen.
7. Oostende.
Uittredende leden herkozen.
8. Oostrozebeke.
Uittredende leden herkozen.
9. Poperinge.
Het uittredend lid herkozen.
10. Tielt.
Uittredende leden herkozen.
11. Torhout.
L. Moke en J. Kesteloot herkozen. J. Van Hee moet het onderspit
delven, ten voordele van politiecommissaris P. Fraeys. Opinie onbekend.
12. Veurne.
J. Clep wordt herkozen. H. Bernier-d'Hongerswal heeft zich waarschijnlijk om gezondheidsredenen teruggetrokken. In zijn plaats wordt
Ch. de Croeser de Berges verkozen, die reeds raadslid was voor Brugge, en verkiest dit laatste mandaat verder uit te oefenen.
ld., 26.05.1840, p. 1.
1a P. Van Colen, o.c., p. 75.

u

140

13. Wervik.
B. van Elslande herkozen.
J.B. Vuylsteke, brouwer te Geluwe, moet de plaats ruimen voor F.
Vuylsteke, notaris en stadsontvanger te Wervik, gewezen volksvertegenwoordiger. Vermoedelijk katholiek.
14. Hooglede.
D. Soenen, overleden, wordt opgevolgd door D. Van de Walle,
burgemeester van Beveren-Roeselare. Opinie onbekend.
In haar algemene beschouwingen over deze verkiezingen noteert de liberale Joumal de Bruges dat overal mannen met liberale principes verkozen werden, en hier en daar enkele gematigde katholieken, maar dat
over het ganse land de provincieraden een hechtere blok vormen die niet
meer, zoals tijdens de voorgaande legislatuur in botsing zullen komen
met de regering~ 9 • Op 18 april 1840 was de unionistisch-katholieke regering de Theux vervangen door de homogeen liberale regering Lebeau.
VI. I 841, 24 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Kortrijk
en Veurne.
1. Kortrijk.

De dood van J. Beek maakt een partiële verkiezing noodzakelijk. Drie
kandidaten duiken op: J. Devos, gemeentesecretaris te Sint-Denijs,
J. Spruyt, voorzitter van de rechtbank enE. Vanden Peerenboom. De
eerste stemronde geeft geen meerderheid. Na ballotage tussen J.
Spruyt en E. Vanden Peereboom wordt deze laatste verkozen. Hij
was gemeenteraadslid en was circa 18,40 van de katholieke opinie
naar de liberale opinie overgestapt. Zijn tegenstrever was eveneens
liberaal.
2. Veurne.
Ch. de Croeser verkozen in 1840 had geopteerd voor zijn mandaat
te Brugge. Hij wordt opgevolgd door H. Van de Velde, procureur
des konings en liberaal.
VII. 1842, 23 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Elverdinge, Harelbeke, Haringe, Hooglede, lngelmunster, Menén,
Mesen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Roeselare, Ruiselede.

Het algemeen gevoel is dat alle uittredenden zullen herkozen worden. Er

19

Journat de Bruges, 30.05.1840.
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zijn slechts 2 open plaatsen, tengevolge van sterfgeval, te Brugge en te
Haringe~20 •

1. Avelgem.
Uittredende leden herkozen.
2. Brugge.
De opvolging van Is. Jullien die overleden is, lokt strijd uit tussen
de partijen.
De Gazette van Brugge, en de Joumal de Bruges dragen als kandidaat Flor. Roels voor, de Gazette van Brugge voegt hieraan de kandidatuur toe van Philippe Ie Bailly-Y senbrant, voormalig lid van de
Provinciale en de Gedeputeerde Staten en deelt mee dat de katholieke Nouvelliste tegenover Roels, schepen Philippe Verhulst stelt. Bij
de verkiezingen komt het tot een ballotage tussen deze beide, en uiteindelijk wordt Roels, als gematigde liberaal verkozen 21 • Fl. RoeJs
was medewerker aan de Joumal de Bruges, en aanvankelijk ora11:gist.
Zijn vader, gehuwd met een van Severen, was griffier van de Provinciale Staten.
3. Elverdinge.
Het uittredend lid herkozen.
4. Harelbeke.
L. Wolfcarius wordt herkozen.
J. Van de Putte die sinds lang gevaarlijk ziek was wordt opgevolgd
door J. Spruyt, de voorzitter van de rechtbank te Kortrijk, ·die in
1841 aldaar in ballotage gekomen was met E. Vanden Peereboom.
J. Spruyt was in 1816 lid geweest van de Gedeputeerde Staten van
Brabant. Hij was liberaal.
5. Haringe.
J. Mazeman herkozen.
F. Rodenbach die overleden is, wordt opgevolgd door A. Vanden
Peereboom, liberaal; die op dat ogenblik nog geen enkel openbare
functie bekleedt.
6. Hooglede.
Uittredende leden herkozen . .
7. Ingelmunster.
Uittredende leden herkozen.
20
21
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Gazette van Brugge 13.05.1842; Joumal de Bruges 1-2.05.1842.
Gazette van Brugge, 20.05.1842.

8. Menen.
Uittredende leden herkozen.
9. Mesen.
Uittredende leden herkozen.
10. Meulebeke.
Uittredende leden herkozen.
11. Nieuwpoort
Uittredend lid met de steun van de bisschop he.rkozen 22 •
12. Passendale.
Uittredende leden herkozen.
13. Roeselare.
Uittredende leden herkozen.
14. Ruiselede.
A. Slock moet het onderspit delven voor B. Van Outrive, notaris en
burgemeester te Ruiselede, liberaal en anticlericaal.
Dit is dan de enige verrassing in deze verkiezingen.
VIII. !844, 27 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste/, leper, Kortrijk, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Poperinge,
Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing voor he(
kanton Avelgem.

1. Ardooie.
Uittredende leden herkozen.
2. Avelgem.
Ch. De Schietere herkozen.
De overleden Ch. Battaille wordt opgevolgd door zijn broer Albert,
notaris. Vermoedelijk liberaal.
3. Diksmuide.
Uittredende leden herkozen.
4. GisteL
Uittredende leden herkozen.
5. Ieper.
Uittredende leden herkozen.
22

BAB, B. 271 , 23.04.1842 brief van H. Van der Beke aan Mgr. Boussen.
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6. Kortrijk.
L. Van de V enne trekt zich terug en wordt vervangen door Charles
Van de Venne, vermoedelijk zijn neef.
Ch. Van de Venne is burgemeester van Zwevegem, en liberaal.
L. Wallaeys die bij de voorgaande verkiezingen moeite had om verkozen te worden, moet ditmaal definitief het onderspit delven voor
H. Andries, burgemeester van Kuurne en liberaal.
De andere uittredende leden worden herkozen.
7. Moorsele.
P.C. Lagae wordt herkozen.
Eug. Dufort is overleden en wordt vervangen door C. Lesaffre, schepen te Moorsele en liberaal.
8. Oostende.
De Joumal de Bruges deelt mee dat de verkiezing van de uittredende
leden Massez en De Knuyt, door de clerus niet zal bestreden wordeJ123.
9. Oostrozebeke.
Uittredende leden herkozen.

10. Poperinge.
Uittredende leden herkozen.
11. Tielt.
Uittredende leden herkozen.
12. Torhout.
P. Praeys en L. Moke worden herkozen. J. Kesteloot moet het onderspit delven voor M. Surmont, maar tegen deze verkiezing wordt geprotesteerd wegens onregelmatigheden. Surmont is vermoedelijk liberaal.

13. Veurne.
Uittredende leden herkozen.
14. Wervik.
B. Van Elslande wordt herkozen.
J.B. Vuylsteke, burgemeester van Geluwe, herovert het mandaat dat
hij in 1840 aan P.C. Vuylsteke, notaris en stadsontvanger te Wervik,
had moeten afstaan.

23 Joumal de Bruges, 25.04.1844.
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3. Gouverneur Benoit Vrambout door I. Schubert naar D. Mergaert (1872)

4. Gouverneur Léon Ruzette door Fl. Van Loo (1886)

IX. 1845, 26 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons lngel·
munster, Mesen en Torhout.
1. Ingelmunster.

Fr. Libbrecht is overleden, hij wordt vervangen door advokaat L.
Clément, die hem kort daarop ook als vrederechter en gemeenteraadslid zal opvolgen. Opinie onbekend.
2. Mesen.
D. Biebuyck, voorzitter van de rechtbank te Ieper, is verkozen tot
volksvertegenwoordiger; hij wordt opgevolgd door E. De Gheus,
onderzoeksrechter aan de rechtbank te Ieper, katholiek.
3. Torhout.
De verkiezing van M. Surmont werd betwist. Daarom grijpt er nu
een ballotage plaats tussen hem en J. Kesteloot, uittredend lid. Deze
ballotage valt in het voordeel uit van deze laatste.

X. 1846, 25 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge, Elverdinge, Harelbeke, Haringe, Hooglede, Ingelmunster, Menen, Mesen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Roeselare, Ruiselede.
Buitengewone verkiezing voor Diksmuide en Veurne.
1. Avelgem.
Uittredende leden herkozen.
2. Brugge.
Zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van 25 oktober 1845, wordt
nu ook voor de provincieraadsverkiezingen voor het eerst gepoogd
(liberale) kiesmeetings te beleggen, zonder veel resultaat. "Les élections
provinciales n'ont pas Ie privilège de remuer les passions politiques"
noteert de Joumal de Bruges hierbij2 4 •
Het ontslag van J. Dujardin is echter wel de oorzaak van enige politieke activiteit, er worden niet minder dan zes namen naar voren geschoven voor zijn vervanging.
Verkozen : Ernest Peers, gematigd liberaal. Hij vertegenwoordigt de
landbouwbelange.n. Alle uittredende leden worden herkozen, maar Ch.
Van Steenkiste is samen met E. Peers in ballotage gekomen tegen L.
Delescluze en A. Goupy de Beauvolers.
3. Diksmuide.
P. ne Breyne is volksvertegenwoordiger geworden, hij wordt, zon24

Joumal de Bruges, 23.05.1846.
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der strijd, opgevolgd door P. De Ruysscher, liberaal, schepen van
Diksmuide. H. Van Dramme wordt herkozen.
4. Elverdinge.
Ch. Van der Ghote heeft ontslag genomen e.n wordt opgevolgd door
zijn broer Pierre, eigenaar te Elverdinge, vermoedelijk katholiek.
5. Harelbeke.
Uittredende leden herkozen.
6. Haringe.
Uittredende leden herkozen. Er daagden twee tegenkandidaten op :
P. Beke en P. Joye, burgemeester van Watou.
7. Hooglede.
Uittredende leden herkozen.
8. Ingelmunster.
L. Clément wordt herkozen, maar F. Lefebvre komt in ballotage met
A. Van Ootegem, die het pleit wint. Deze was gemeentesecretaris
van Ingelmunster en katholiek.
9. Menen.
Uittredende leden herkozen. Volgens Le Propagateur van Ieper (27.
05.1846) had de verkiezing geen politiek karakter.
10. Mesen.
J. De Neckere is verkozen tot senator. Hij wordt opgevolgd zonder
strijd door P. Victoor, notaris en schepen van Mesen. Opinie onbekend. E. de Gheus wordt herkozen.
11. Meulebeke.
J.B. Van den Driessche wordt herkozen, maar B. De Laere moet
de plaats ruimen voor Ch. Tytgat, gemeentesecretaris van Meulebeke.
Opinie onbekend.
12. Nieuwpoort.
Hevige strijd tussen het uittredend lid, burgemeester H. Van der Beke,
zijn liberale challenger B. De Keuweren J.B. De Grave, burgemeester van Stuivekenskerke en volgens de Joumal de Bruges25 kandidaat van het bisdom. Deze laatste wint het.
13. Passe.ndale.
Uittredende leden herkozen.
25
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14. Roeselare.
P. De Geest wordt herkozen.
G. Lietaert, die wegens verandering van woonst ontslag genomen
heeft, wordt opgevolgd door L. Van der Hofstadt, vrederechter te
Roeselare, en gemeenteraadslid. Katholiek.

15. Ruiselede.
Uittredend lid herkozen.
Ió. Veurne.
De verkiezing van J. Clep als volksvertegenwoordiger maakt een partiële provincieraadsverkiezing noodzakelijk.
J. Clep wordt opgevolgd door de liberale arrondissementscommissaris
R. De Prey.

XI. 1847, 24 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Mesen en Oostende.
1. Mesen.
De overleden P. Victoor wordt opgevolgd door Ch. De Neckere, liberaal, burgemeester te Mesen.
2. Oostende.
De overleden P. Massez wordt opgevolgd door J.B. Brasseur, liberaal bankier.

XII. 1848, IJ juli. Algemene verkiezing voor alle kantons.
Door de wet van 12 maart 1848 werd de kiescijns verlaagd tot het
grondwettelijk minimum: 20 gulden. De uitbreiding van het kiezerskorps
maakte een algemene verkiezing noodzakelijk. Tevens werd door de wet
van 26 mei 1848 art. 3 de onverenigbaarheid van het mandaat van provincieraadslid met de functies van arrondissementscommissaris, vrederechter, leden van de rechtbanken van Eerste Aanleg en de Beroepshoven
ein officieren van de parketten ingevoerd. Dit inspireert de Propagateur
van Ieper, op 1.07.1848 deze merkwaardige volzin: " C'est la véritable
bourgeoisie qui sera désormais destinée à prendre dans Ie mouvement des
affaires politiques et administratives la p1ace qui lui convient et qui lui
est due."
1. Ardooie.
I. van der Gracht d'Eeghem wordt herkozen. Vermoeidelijk liberaal.
L. Van den Bussche wordt geklopt door A. Vuylsteke, kandidaat
notaris en burgemeester te Zwevezele. Liberaal.
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2. Avelgem.
A. Battaille wordt herkozen. Vermoedelijk liberaal.
Ch. De Schietere, verkozen tot senator, wordt opgevolgd door H. Oumortier, katholiek advokaat te Outrijve. Deze katholieke overwinning
is waarschijnlijk een gevolg van de grote verdeeldheid diei heerst
onder de liberale notabelen van Avelgem 2 6 •
3. Brugge.
Van de 9 uittredende leden zijn er 2 gestorven: Th. Van de Walleen
Al. de Vrière; 1 getroffen door de wet op de onverenigbaarheden:
Ch. Van Severen en 1 is volksvertegenwoordiger geworden : E. Peers.
Bovendien trekken zich 2 andere leden terug : Ed. de Nieulant en
Ch. Van Steenkiste 2 7 • Er blijven dus 3 uittredende leden over: Ch.
Pecsteen, Ch. de Croeser de Berges en Fl. Roels.
Terwijl de Journat de Bruges op 5 juli letterlijk een artikel van 23 mei
1846 over het gemis aan belangstelling voor de provincieraadsverkiezingen, nog eens afdrukt, biedt zij een lijst aan van liberale kandidaten, en dit nog vóór de bijeenroeping van de Union Libérale. Deze
bijeenroeping geeft niet het verhoopte resultaat en na een nieuwe
mislukte vergadering op 7 juli neemt het bestuurscomité van de
Union libérale ontslag, en wordt de vereniging ontbonden 28 •
Dit heeft voor gevolg dat er geen officiële lijst van liberale kandidaten
opgesteld wordt, maar dat zoals voorheen de voordracht van kandidaten gebeurt door de diverse kranten. In totaal worden 26 namen
vernoemd, waarvan er 3 weigeren een kandidatuur te aanvaarden 29 •
Bij de stemming worden 4 leden rechtstreeks gekozen :
Ch. Pecsteen, uittredend lid, voorgedragen door katholieken en liberalen.
Ch. Jooris, brouwer en schepen van Oostkamp, kandidaat van katholieken en liberalen.
Ch. de Croeser, uittredend lid. Katholiek.
L. Delescluze, gemeenteraadslid te Brugge, kandidaat van katholieken en liberalen.
Voor de vijf volgende mandaten heeft er tussen de tien best geklasseerden ballotage plaats. Het resultaat is :

" 6 Brief van notaris Bourgeois aan F. Béthune, 30.05.1847, cfr. E. Witte, Electorale agenten •.. , p. 247.
27 Gazette van Brugge 3.07.1848.
2 8 Joumal de Bruges 8.07.1848 en 11.07.1848.
2 9 Id. 4.07.1848 en 5.07.1848.
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J. Van de Walle, gemeenteraadslid te Brugge, kandidaat van katholieken en liberalen.
Ch. Van Lede, kolonist, liberaal kandidaat.
Aug. Dujardin, voormalig raadslid te Diksmuide en afgestelde arrondissementscommissaris. Katholiek.
Pl. Roels, uittredend lid gesteund door beide opinies.
Al. Jullien, liberaal kandidaat.
Het dient opgemerkt dat geen enkele kandidaat werd verkozen tegen
wie de katholieke Gazette van Brugge zijn veto had gesteld, omdat
zij tot 'de cottery' behoren30 •
De Brugse vertegenwoordiging bestaat in feite nog steeds, zoals in
1836, uit 5 liberalen en 4 katholieken.
4. Diksmuide.
Uittredende leden, H. Van Dramme en P. De Ruysscher, herkozen
zonder moeilijkheden. Beiden zijn liberaal.
5. Elverdinge.
Het kanton Elverdinge is afgeschaft en gevoegd bij Ieper.
6. GisteL
Vrederechter H. van Severen is verplicht ontslag te nemen. De verkiezingen eindigen onbeslist. In de ballotage moet het uittredend lid
F. Perlau het onderspit delven.
Verkozen : J. Van Sieleghem, notaris te Brugge. Liberaal.
H. Bousson, notaris en burgemeester te Oudenburg. Opinie onbekend.
7. Harelbeke.
L. Wolfcarius en L. Spruyt worden getroffen door de wet op de onverenigbaarheden. Zij nemen ontslag.
In hun plaats worden verkozen :
Ch. Gheysens, notaris te Harelbeke, voormalig lid van de Provinciale
Staten. Vermoedelijk katholiek.
X. Van Ackere, notaris te Deerlijk, wordt met slechts 1 stem meerderheid verkozen op J. Storme. Van Ackere biedt op 17 juli 1848
zijn ontslag aan, om nieuwe verkiezingen uit te lokken die een duidelijke uitspraak van het kiezerskorps moeten toelaten. Zover komt
het echter niet, want na onderzoek van de onregelmatigheden die zich
te Harelbeke hebben voorgedaan, beslist de provincieraad, op 26 juli

3 o Gazette van Brugge 7.07.1848 het betreft J. de Serret, Goupy de Beauvolers
en J. Goddyn-Devaux.
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1848, dat J. Storme, notaris en gemeenteraadslid te Waregem, verkozen is31 • Liberaal.
8. Haringe.
J. Mazeman wordt herkozen. Liberaal.
A. Vande Peereboom die verkozen is als volksvertegenwoordiger
wordt vervangen door E. de Vrière, katholiek eigenaar te Brugge.
Deze 'farceur de Bruges' krijgt het hard te verduren vanwege de liberale Progrès van Ieper. Zijn liberale tegenstrever was A. Cousyn.
9. Hooglede.
Ch. De Leghere wordt herkozen. Katholiek.
L. Soenen, notaris en gemeenteraadslid te Hooglede vervangt de overIeden D. Van de Walle. Opinie onbekend.
10. Ieper.
Door het opslorpen van het kanton Elverdinge wordt de vertegenwoordiging op 4 zetels gebracht. Ch. de Patio, getroffen door de wet
op de onverenigbaarheden, neemt ontslag.
De liberale partij draagt als kandidaten voor de twee overige uittredende leden : Br. Vander Stichele-de Maubus en Th. Donny, liberaal, met als nieuwkomers Em. Merghelynck en S. Comyn. Deze worden zonder moeilijkheden verkozen.
E. Merghelynck is liberaal gemeenteraadslid te Ieper.
S. Comyn is notaris en schepen te Langemark. Liberaal.
11. Ingelmunster.
A. Van Ooteghem wordt herkozen. Katholiek.
Vrederechter L. Clément is verplicht ontslag te nemen. Hij wordt
vervangen door de katholieke schepen van Izegem Fr. Ameye.
12. Kortrijk.
Van de zeven uittredende leden is er geen enkele getroffen door de
wet op de onverenigbaarheden. Em. Vanden Peereboom en L. De
Bien zijn echter op 13 juni tot volksvertegenwoordiger verkozen.
Vermoedelijk heeft Ev. Vander Meersch zich teruggetrokken. Aldus
waren 3 nieuwe mandaten te bemachtigen.
Verkozen: De vier uittredende leden: J. Goethals, H. Vercruysse,
beiden katholiek, Ch. Vande Venne en H. Andries beiden liberaal.
V. Debbaut, heeft geen openbare functies op het ogenblik van zijn
verkiezing. Hij is liberaal.

31
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H. Pollet, was reeds in 1840 in ballotage gekomen maar niet verkozen. Hij was liberaal burgemeester van Herseaux.
E. Coucke is schepen van Kortrijk en advokaat. Aanvankelijk is hij
katholiek.
13. Menen.
J.L. Dufort wordt herkozen. Vermoedelijk liberaal.
Vrederechter P.J. Re.mbry moet ontslag nemoo, hij wordt opgevolgd
door A. Ghesquière, liberaal burgemeester van Menen en voormalig
lid van de Provinciale Staten.
14. Mesen.
Ch. De N eekere wordt herkozen. Liberaal.
Onderzoeksrechter E. De Gheus moet ontslag nemen. Hij wordt
opgevolgd door E. Glorie, liberaal eigenaar te Nieuwkerke. Deze verkiezing is een verrassing, want zowel Le Propagateur als Le Progrès
van Ieper kondigden als kandidaten voor de tweede zetel A. Behague
en B. Tertzweil aan. E. Glorie werd verkozen na ballotage.
15. Meulebeke.
Ch. Tytgat wordt herkozen. Opinie onbekend.
J.B. Vanden Driessche is gestorven, hij wordt opgevolgd door J.A.
Opsomer, notaris, gemeentesecretaris van Dentergem en katholiek.
16. Moorsele.
C. Lesaffre wordt herkozen. Liberaal.
F.C. Lagae is overleden en wordt opgevolgd door E . Dufort, notaris
te St.-Eloois-Winkel. Liberaal.
17. Nieuwpoort
J .B. de Grave wordt herkozen. Katholiek.
18. Oostende.
J. Brasseur en A. De Knuyt worden herkozen. Beiden zijn liberaal.
19. Oostrozebeke.
Arrondissementscommissaris L. Vanden Bucke en vrederechter J.
Bultemoeten beide ontslag nemen. Zij worden vervangen door:
J.B. Béthune, secretaris van gouverneur de Mûelenaere en katholiek.
Ed. Gheerbrandt, gemeenteraadslid te Wakken. Liberaal.
20. Passendale.
Arrondissementscommissaris Ch. Van namme moet ontslag nemen. Er
is een tegenstelling tussen Passendale en Moorslede. Passendale draagt
als kandidaten voor : L.D. Comyn en M. Christiaen. Moorslede draagt
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voor L.C. De Necker en Br. Verlez. De uitslag is gemengd: L.D. Comyn wordt in de eerste ronde verkozen. Na ballotage tussen M. Christiaen en de uittredende L.C. De Necker behoudt deze zijn mandaat.
Hij is liberaal burgemeester van Moorslede. L.D. Comyn is liberaal
schepen van Passendàle. Volgens L'Echo de Courtrai werd zijn kandidatuur voorgedragen ingevolge de vele hulp die hij als dokter geboden had tijdens de crisisjaren.
21. Poperinge . .
Ch. Van Renynghe, katholiek burgemeester van Poperinge is tot
volksvertegenwoordiger gekozen, hij laat zich vervangen door de
liberale advokaat en gewezen gemeenteraadslid (tot 1846) B. Vrambout. Tegenkandidaten waren Courtois en notaris Berten, die gesteund werd door de katholieken.
22. Roeselare.
P. De Geest wordt herkozen. Katholiek.
Vrederechter L. Vander Hofstadt moet ontslag nemen, hij wordt
vervangen, na ballotage tussen Cl. Degeest en E. Termote, liberaal
notaris te Rumbeke, door deze laatste.
23. Ruiselede.
B. Van Outrive wordt herkozen. Liberaal.
24. Tielt.
Vrederechter J. De Mûelenaere moet ontslag nemen en wordt vervangen door zijn zoon Gustaaf, die op dit ogenblik nog geen enkele
openbare functie bekleedt. Katholiek.
Ch. Roelandts is overleden. Hij wordt vervangen door P. Plettinck,
geneesheer, liberaal en zonder enige openbare functie.
25. Torhout.
L. Moke is overleden. Vrederechter P. Fraeys is verplicht ontslag
te nemen. Notaris J . Kesteloot, die tijdens de voorgaande verkiezingen moeite had om zijn mandaat te behouden, mislukt ditmaal.
Er komen dus drie nieuwe leden :
G. Pecsteen, eigenaar te Brugge. Bekleedt nog geen enkele openbare
functie. Liberaal.
M. Surmont, de challenger van Kesteloot in 1845, gemeenteraadslid
en gewezen burgemeester van Lichtervelde, schijnt liberaal te zijn.
J. Dieryckx, liberaal burgemeester van Torhout.
26. Veurne.
Procureur H. Vande Velde en arrondissementscommissaris R. De
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Prey moeten beide ontslag nemen ingevolge de wet op de onverenigbaarheden. Zij worden opgevolgd door L. De Smedt, eigenaar te
Alveringem en liberaal, en D. Bril, liberaal schepen van Veurnei en
advokaat.
27. Wervik.
B. Van Elslande en J. Vuylsteke worden zonder strijd herkozen. Katholiek.
De verkiezingen van 1848 betekenen voor de Provincieraad een grondige vernieuwing in zijn samenstelling : van de 64 uittredende leden zijn
er 6 gestorven, 3 trokken zich terug, 16 werden getroffen door de wet op
de onvere.nigbaarheden en namen ontslag, 6 verwierven een parlementair
mandaat, 28 werden er herkozen en slechts 3 werden bij de verkiezing verslagen. Om al deze redenen deden er niet minder dan 36 nieuwe leden
-hetzij meer dan de helft- hun intrede in de Raad. Deze verkiezingen
hebben alleszins in de steden een politiek karakter aangenomen, dit wordt
impliciet toegegeven door de liberale Progrès van Ieper, op 9.07.1848 :
"Surtout dans tous les cantons ruraux, de nombreux candidats sont sur les
rangs et Ja Jutte a lieu non pas entre des partis, mais entre des préférences
personnelles". Ofschoon het moeilijk is op al de nieuwe leden een politiek
etiket te plakken kunnen wij vermoeden dat naast 5 leden, waarvan de
opinie niet duidelijk is, er 10 tot de katholieke opinie behoren en 21 tot
de liberale. V oor de ganse provincieraad kan men volgende benaderende
cijfers geven: 8 onbekend, 19 katholieken, 37 liberalen. Signaleren wij
tenslotte dat tal van de .nieuw verkozenen die nog geen openbare functie
hadden, op 22 augustus daaropvolgend met e'e n gemeentelijk mandaat
werden belast.

Xl/I. 1849, 28 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton leper.
De dood van Th. Donny lokt een buitengewone verkiezing uit. P. Beke,
liberaal gemeenteraadslid wordt verkozen.

XIV. 1850, 27 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik.
De kranten verwaarlozen deze verkiezing ten voordele van de parlementsverkiezing die op 11 juni o.m. in West-Vlaanderen plaats heeft. De
Joumal de Bruges vergenoegt er zich mee een uittreksel over te nemen uit
La Chronique de Courtrai, waarbij de kandidatuur van J.B. Béthune aangevallen wordt 32 •
32

Joumal de Bruges 25.05.1850.
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1. Ardooie.
Ad. Vuylsteke wordt herkozen.
L. Vanden Bussche, gemeentesecretaris en katholiek, herovert de zetel
(die hij in 1848 verloren had), ten nadele van baron I. van der
Gracht-d'Eeghem.
2. Diksmuide.
Uittredende liberalen herkozen.
3. GisteL
Een nieuwkomer, Th. Heyvaert, notaris en liberaal burgemeester van
Gistel wordt rechtstreeks verkozen. Tussen de twee uittredende leden
G. Van Sieleghem en H . Bousson heeft er een ballotage plaats die
door de laatste gewonnen wordt.
4. Hooglede.
Uittredende leden herkozen.
5. Kortrijk.
Uittredende leden herkozen.
6. Mesen.
Eén van de uittredende leden, Ch. De Neckere, trekt zich terug; de andere, E. Glorie, wordt weggestemd. De nieuw verkozenen zijn J. Carpentier, advokaat te Ieper en liberaal en F. Ricquier, gemeenteontvan- .
ger te Warneton en liberaal.
7. Moorsele.
De uittredende liberale leden C. Le Saffre en Ed. Dufort, worden
gewipt door J.E. Lagae, notaris en gemeenteraadslid te Heule en A.
Buysens, notaris en burgemeester van Gullegem. Deze laatste zijn
beide katholiek. Op 29 november 1851 spreekt Mgr. Faict in een
brief aan de deken van Menen zijn bezorgdheid uit over de verdeeldheid die heerst tussen de pastoor en de onderpastoors van Moorsele
die tegenstrijdige politieke opinies hebben (B.A.B. Acta).
8. Oostende.
J. Brasseur wordt herkozen.
A. De Knuyt moet het onderspit delven voor Ch. J anssens, advokaat en liberaal.
9. Oostrozebeke.
Uittredende leden herkozen.
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10. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen.
11. Torhout.
Uittredende liberalen herkozen.
12. Veurne.
Uittredende liberalen herkozen.
13. Wervik.
B. Van Elslande heeft vermoedelijk ontslag genomen en wordt opgevolgd door A. Van Elslande, gemeenteraadslid (schepen?) te Wervik. Katholiek. J. Vuylsteke wordt in de verkiezingen gewipt door
P. Forrest, liberaal schepen.

XV. 1851, 26 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Brugge
en Torhout.
1. Brugge.
Het ontslag van A. Dujardin lokt nieuwe verkiezingen uit die de
belangstelling van de kranten wegdragen. Jules Dujardin weigert zich
kandidaat te stellen. De Journal de Bruges voert campanje voor J.B.
Cappieters 't Wallant en waarschuwt voor een 'geheime' kandidaat
die de clerus op het oog zou hebben 33 • Vermoedelijk gaat het hier om
Bugene Vermeire, die mislukte in de parlementsverkiezingen van juni
1850 en waarvoor de Gaze[(të van Brugge storm loopt3 4 •
De liberale kandidaat haalt het. J .B. Cappieters was gemeenteraadslid
en advokaat.
2. Torhout.
G. Peesteen was tot senator verkozen, hij werd vervangen door R.
De Snick, katholiek burgemeester van Koekelare, na hevige strijd mct:
notaris J. Kesteloot, die ook in 1848 het onderspit had moeten delven.

XVI. 1852, 24 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, Haringe, leper, lngelmunster, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Poperinge, Roeselare en Ruiselede.
1. Avelgem.
Uittredende leden herkozen.
33
34

Id. 21.05.1851.
Gazette van Brugge 21 en 23.05.1851.
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2. Brugge.
De kiesstrijd neemt duidelijker vormen aan. Op 15 september 1851
was de Association libérale definitief opgericht, naar aanleiding van
de senaatsverkiezing35 • Bij deze provincieraadsverkiezing wil de Association drie uittredende leden, die te katholiek zijn naar haar zin,
namelijk L. De Lescluze, Ch. Peesteen en Fl. Roels, uit de provincieraad verwijderen, o.m. door het verspreiden van modellijsten van de
kandidaten waarop hun naam niet voorkomt, wat door de Gazette
van Brugge als 'kies-manoeuvres' van de hand gewezen wordt36 •
Van hun kant pogen de katholieken zich te organiseren. In een brief
van juni 1850 maakt J.B. de Béthune hiervan reeds gewag. In mei
1852 stichten zij een katholieke kring La Société La Concorde, maar
dat schijnt aanvankelijk vooral een papieren vereniging te zijn. De
ledenlijst vermeldt de inschrijvingen slechts vanaf januari 1854. Toch
wijst de uitslag van de verkiezingen van 1852 op een zekere organisatie bij de katholieken.
Het liberale manoeuvre mislukte inderdaad, aangezien de drie gewraakte kandidaten bij de eerste stemronde, samen met 2 andere
uittredende leden, rechtstreeks verkozen werden. Voor de 4 overige
plaatsen had ballotage plaats, waarbij A. Jullien en Ch. Van Lede,
aan wie men zijn politieke onstandvastigheid verwee.P 7 , de plaats
moeten ruimen voor twee nieuwkomers, wier naam niet was vernoemd tijdens de kiescampanje, en die in de eerste stemronde geen
van beide 5 % van de stemmen haalden38 •
L. Van Damme, katholiek burgemeester van Moerkerke en Ph.
Tavernier, katholiek burgemeester van Knokke.
Dit is ongetwijfeld een katholiek 'kies-manreuvre' dat vermoedelijk
door de clerus werd voorbereid. Door deze verkiezing bestond de
Brugse vertegenwoordiging nu uit 3 liberalen e.n 6 katholieken.
3. Harelbeke.
Uittredende leden herkozen.
3 5 Volgens de Journal de Bruges van 6.05.1852 werd de Association libérale et
constitutionnelle zopas definitief samengesteld met W. Chantrell als voorzitter, E.
Hermans, ondervoorzitter, H. Prignot, C. Meynne, J. Roels, B. De Keuwer, J.B.
Coppieters-'t Wallant, A. De Schrijver, E. Delahay, E. De Witte, E. Peers, G. Peesteen-De Vrière en P. Van Gheluwe, bestuursleden.
36 Gazette van Brugge 19, 21 en 24.05.1852.
37 Id. 7.06.1850, naar aanleiding van de parlementsverkiezing wordt Ch. Van
Lede bestempeld als "deserteur der Liberale partij, kandidaat der katholieken, loopt
terug over naar de Liberalen."
as R. Van Eenoo, o.c., dl. 2, p. 516 en dl. 3, p. 86.
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4. Haringe.
Uittredende leden herkozen.
5. leper.
Door de liberale associatie werd voorgesteld de uittredende leden te
herkièzen. Dit gebeurt zonder dat de katholieken de strijd aangaan.
Slechts 41 % van de ingeschreven kiezers nam deel aan de stemming.
6. Ingelmunster.
Uittredende leden herkozen.
7. Menen.
A. Ghesquière wordt herkozen.
J .L. Dufort wordt verslagen door de katholieke schepen van Wevelgem J.C. Van Ackere.
8. Meulebeke.
Uittredende leden herkozen.
9. Nieuwpoort
Uittredend lid herkozen.
10. Passendale.
Uittredende leden herkozen.
11. Poperinge.
Uittredend lid herkozen.
12. RoeseJare.
P. De Geest wordt herkozen.
Ed. Termate moet wegens woonstverandering ontslag nemen, hij
wordt vervangen door Raymond Rodenbach, nijveraar en liberaal.
XVII. 1854, 22 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste/, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing
voor Brugge.
De kranten interesseren zich opnieuw meer aan de parlementsverkiezingen die o.m. in West-Vlaanderen doorgaan op 13 juni.
1. Ardooie.

Ad. Vuylsteke wordt herkozen.
L. Van den Bussche, overleden, wordt opgevolgd door zijn zoon
Victor, gemeentesecretaris van Ardooie en katholiek.
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2. Brugge.
De verkiezing van LB. Coppieters-'t Wallant als volksvertegenwoordiger lokt een buitengewone verkiezing uit, die - zoals gebruikelijk
bij dergelijke verkiezingen - geen aanleiding geeft tot strijd. De liberalen dragen Ed. de Nieulant et de Pottelsberghe, burgemeester van
St. Andries, voor. Hij had reeds van 1836 tot 1848 in de Raad gezeteld en had zich om familiale redenen in 1848 teruggetrokken. De
katholieken stellen geen tegenkandidaat, zodat de Nieulant zonder
strijd verkozen wordt.
3. Diksmuide.
Uittredende liberalen herkozen.
4. GisteL
Th. Heyvaert wordt herkozen.
H. Bousson moet het onderspit delven voor Fr. Martin, handelaar te
Oudenburg en vermoedelijk liberaal. Niet de verkiezing, maar wel
de geboorteplaats van Fr. Martin, Malmedy (in Pruisen) zal aanleiding geven tot een lange procedurekwestie omtrent de geldigheid
van deze verkiezing.
5. Hooglede.
Uittredende leden herkozen, zonder strijd.
6. Kortrijk.
Uittredende leden herkozen, zonder strijd. De houding van raadslid
Emm. Coucke baart zorgen aan ·Mgr. Malou.
7. Mesen.
Uittredende liberalen herkozen.
8. Moorsele.
Zeer heftig~ strijd en verkiezing gepaard met onregelmatigheden 39 •
De twee uittre~ende katholieke leden: J. Lagae en A. Buyssens worden verslagen door de twee voormalige liberale leden C. Le Saffre en
Ed. Dufort, die het mandaat dat zij in 1850 verloren hadden weer
in de wacht slepen.
9. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen.

39 Gazette van Brugge 24.04.1854. De Joumal de Bruges maakt van deze strijd
geen gewag.
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10. Oostrozebeke.
Uittredende leden herkozen.
11. Tielt.
Uittredende leden herkozen.
12. Torhout.
Uittredende leden herkozen.

13. Veurne.
Uittredende leden herkozen.
14. Wervik.
Uittredende leden herkozen.

XVIII. 1855, 28 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Hooglede.

L. Soenen is overleden. Hij wordt opgevolgd, zonder strijd, door Ch.
Struye, katholiek burgemeester van Hooglede.
XIX. 1856, 26 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, Haringe, leper, lngelmunster, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Poperinge, Roeselare, Ruiselede. 23 juni. Buitengewone verkiezing voor het kanton V eurne.
1. Avelgem.
Uittredende leden herkozen.
2. Brugge.
De verkiezing verloopt in de algemene onverschilligheid, slechts
28,5 % van de ingeschreven kiezers nemen aan de verkiezing deel.
Uittredende leden herkozen.
3. Harelbeke.
Uittredende leden herkozen.
4. Haringe.
J. ·M azeman wordt herkozen.
E . de Vrière, die slechts grootgrondbezitter was en te Brugge woonde, moet de plaats ruimen voor iemand uit de streek : P. J oye, gewezen burgemeester van Watou. Liberaal. Hij had zich reeds in 1846
aangemeld maar zonder succes.
5. Ieper.
Br. Vander Stichelen trekt zich terug. Hij wordt zonder strijd op-
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gevolgd door P. Boedt, liberaal gemeenteraadslid. De overige uittredende liberalen worden eveneens herkozen.
6. lngelmunster.
Uittredende leden herkozen.
7. Menen.
A. Ghesquière trekt zich terug.
Zeer hevige strijd tussen de liberale kandidaten Bovyn e.n E. Duf01t,
zoon van het voormalig provincieraadslid Jean-Léonard, die in 1852
werd verslagen, en de katholieke kandidaten: J.C. Van Ackere, uittredend lid en J.B. Valcke, katholiek burgemeester van Menen. E .
Dufort, notaris en liberaal burgemeester van Ledegem, wordt in de
eerste ronde verkozen. Tussen J.C. Van Ackere en J .B. Valcke moet
ballotage plaats hebben, de eerste trekt zich terug ten voordele van
zijn strijdgenoot, en dus wordt J.B. Valcke verkozen.

8. Meulebeke.
Uittredende leden herkozen.

9. Nieuwpoort
Uittredend lid herkozen.
10. Passendale.
Uittredende leden herkozen.
11. Poperinge.
Uittredend lid herkozen.
12. Roeselare.
P. De Geest herkozen.
R. Rodenbach, liberaal, wordt verslagen door de katholieke schepen
van Roeselare J. Mahieu.
13. Ruiselede.
Uittredend lid herkozen.
14. Veurne.
De dood van D. Brillokt een buitengewone verkiezing uit op 23 juni:
A. de Preud'homme d'Hailly uit Brugge, liberaal zonder openbare
functies, wordt verkozen.

XX. 1857, 25 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Brugge
en Kortrijk.
1. Brugge.
Ch. de Croeser is overleden. De liberalen dragen voor zijn opvolging
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E. Peers voor. Deze was van 1846 tot 1848 provincieraadslid geweest, daarna volksvertegenwoordiger en had in 1853 ontslag genomen. Bij de stemming deed de "zoogenaemde klerikale party . ..
zich opmerken door hare afwezigheid 40 " .
2. Kortrijk.
De katholiek H. Vercruysse is overleden. Ook hier verloopt de buitengewone verkiezing in de algemene onverschilligheid, nagenoeg
60 % der kiezers duiken niet op 41 • De liberale kandidaat F. Buyse,
gewezen gemeenteraadslid (tot 1851), wordt verkozen.
In de katholieke gelederen heerst onenigheid.

XXI. 1858, 24 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing voor
de kantons Avelgem, Brugge, Haringe.
Voor het eerst daagt het Comité Zibéral ét constitutionnel de la Flandre
occidentale op met een algemeen kiesmanifest waarin gewezen wordt op
het feit dat tot nog toe de provincieraadsverkiezingen zonder partijstrijd
verliepen, dat sinds tien jaar de meerderheid van de Raad tot de gematigd-liberale strekking hoort, en deze meerderheid driemaal werd vernieuwd. Het bilan van haar werking wordt opgemaakt. Maar voortaan
treedt de strijd in een actiever fase 42 •
1. Ardooie.
Uittredende leden herkozen. Volgens l'Echo de Courtrai en Le Propagateur had deze verkiezing plaats "en dehors de toute eauleur
politique".
2. Avelgem.
De verkiezing van H. Durnortier tot volksvertegenwoordiger lokt een
buitengewone verkiezing uit. H. Durnortier wordt opgevolgd door zijn
broer A. Dumortier, katholiek burgemeester van Outrijve.
3. Brugge.
L. Delescluze is overleden en Ch. Peesteen heeft ontslag genomen.
In het spoor van de voorgaande parlementsverkiezingen van 10 de•o Gazette van Brugge 27.05.1857.

P. Van Colen, o.c., p. 164.
Journat de Bruges 20.05.1858. Het manifest is ondertekend door P. Devaux,
voorzitter, A. Vanden Peereboom en J.B. Coppieters- 't Wallant, ondervoorzitters, E.
Merghelynck en C. Meynne, secretarissen:
•1
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cernher 1857, ontbrandt nu ook voor de provincieraadsverkiezing een
heftige strijd. "De klubmannen (d.i. de liberalen) ... zijn reeds meester
van 't bestuer des lands, zij zijn meester in de Kamer, zij zijn meester van al de gemeente-besturen der groote steden, zij zijn zelfs meester
op bijna al de gemeenten ten platte lande ... en nu moeten zij nog
meester worden van al de provinciale raden des lands ... " merkt de
Gazette van Brugge bitter op 43 • Volgens L'Echo de Courtrai en Le
Propagateur engageerde de gewezen gouverneur en minister van Buitenlandse Zaken A. de Vrière zich zeer sterk als liberale verkiezingslocomotief.
De katholieken, die zich zelf merkwaardigerwijze de "bewarende en
vrijzinnige partij" noemen4 \ organiseren zich. Op 10 en 19 mei komen zij in openbare vergadering bijeen om hun kandidaten aan te
duiden : C. Kervyn en Ch. Breydel, beide mislukte kandidaten voor
de voorgaande parlementsverkiezing. Van hun kant dragen de liberalen A. Goupy de Beauvolers en Aug. Valckenaere voor, beiden
worden met een kleine meerderheid van stemmen verkozen A. Goupy
de Beauvolers had op dit ogenblik nog geen enkel publiek mandaat.
A. Valckenaere was liberaal gemeenteraadslid van Brugge en be~
stuurslid van de Association libérale.
De liberalen hebben nu 6 mandaten, de katholieken 3.
4. Diksmuide.
Uittredende liberalen herkozen.
5. GisteL
Th. Heyvaert wordt herkozen.
Fr. Martin, rond wiens verkiezing heel wat problemen waren gerezen, moet de plaats ruimen voor J. Van Sieleghem, liberaal notaris
te Brugge, die aldus de zetel terug vindt die hij in 1854 verloren had.
6. Haringe.
J. Mazeman wordt herkozen.
P. Joye, die tot arrondissementscommissaris was benoemd, neemt ontslag. Hij wordt opgevolgd door A. Viane, brouwer te Beveren. Liberaal.
7. Hooglede.
Uittredende ledesn herkozen.
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Gazelle van Brugge 15.05.1858.
Id. 22.05.1858.

8. Kortrijk.
Op 31 december 1857 was de Liberale Associatie gesticht. De katholieke Associatie zou op 24 juli 1858 eveneens het levenslicht zien.
In het katholiek milieu heerst onenigheid zowel over de eventuele
kandidaten te stellen tegenover de uittredende liberale leden, als over
het principe zelf van een katholieke verkiezingscampagne. Alle druk
van politieke en clericale vrienden ten spijt, beslist het katholiek comité, onder de leiding van Felix de Béthune, de herkiezing van de
in hoofdzaak liberale uittredende leden niet in de weg te staan, en beveelt de katholieken onthouding aan4,5 •
Uittredende leden herkozen.
9. Mesen.
J. Carpentier wordt herkozen.
Fr. Ricquier delft het onderspit voor de plaatselijke brouwer J. Van
de Vyver, liberaal.
10. Moorsele.
Zoals in 1854 hevige strijd. Nu worden de uittredende liberalen C.
Le Saffre en Ed. Dufort, opnieuw verslagen door hun katholieke
voorgangers : J .E. Lagae en A. Buyse.ns.
11. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
12. Oostrozebeke.
Ed. Gheerbrandt wordt herkozen. Hij is liberaal.
J .B. Béthune trekt zich terug en wordt opgevolgd door Eug. van
Outryve d'Ydewalle, gewezen katholiek burgemeester van Ruddervoorde, zijn neef.
13. Tielt.
Strijd tussen de uittredende liberaal Plettinck-Strack, en de katholieke
burgemeester van Tielt : Stevens.
De kandidatuur van het ander uittredend lid, de katholiek G. de
Mûelenaere wordt niet aangevochten. Beide uittredende leden herkozen.
14. Torhout.
M. Surmont en J. Dieryckx worden herkozen.
P. Van Colen, o.c., pp. 164-168 en pp. 181, 185 en BAB Acta sub Ma/ou
15.11.1857 Brief van Mgr. Malou aan de principaal van het college. 16.11.1857
Brief van Mgr. Malou aan de deken van Kortrijk.
45
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De katholiek, R. De Snick, moet wijken voor A. Van Caillie, liberaal (?), burgemeester van Torhout.
15. Veurne.
Uittredende liberalen herkozen.
16. Wervik.
Uittredende ledetn herkozen.
XXII. 1859, 23 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton Passe,ndale.
L.C. De Neckere is overleden. Zijn opvolging is het voorwerp van strijd
tussen de liberale notaris B. Verlez van Moorslede en de katholieke
schepen van Moorslede E. De Meulenaere, die het pleit wint dank zij
"la pression extraordinaire du clergé" schrijft de Joumal de Bruges46 •
XXIII. 1860, 28 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, lngelmunster, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort,
Passendale, Poperinge, Roesbrugge, ROeselare, Ruiselede. Buitengewone verkiezing voor het kanton Torhout.
1. Avelgem.
A. Durnortier heeft zich teruggetrokken.
A. Battaille uittredend lid, wordt verslagen na een hevige strijd die
de overwinning ziet van 2 katholieken : F. Casteleyn, vermoedelijk
gemeenteraadslid te Avelgem enG. Vergauwen, eigenaar te Heestert
maar zoon van de katholieke senator van Gent.
Over de kiesstrijd bericht een lezer aan de Joumal de Bruges: "Jamaïs Jutte n'a été plus animée. Nous avions contre nous les propriétaires cléricaux, tous les prêtres du canton, même ceux qui ne sont
pas électeurs, les fonctionnaires de l'Etat, enfin M. Henri Dumortier .. .
était arrivé de Bruxelles pour prendre la direction des manreuvres 47 .' '
2. Brugge.
De wet van 29 februari 1860 had aan het kanton Brugge twee nieuwe
zetels toegekend, L. Van Damme trok zich terug, waardoor 3 mandaten vrijkwamen.
De liberalen roepen op 6 mci een eerste algemene vergadering samen, op 16 mei komt de Association libérale samen om de officiële
46
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Joumal de Bruges 26.05.1859.
Joumal de Bruges 2.06.1860.

lijst van haar kandidaten op te stellen. Ondertussen voert de Joumal
de Bruges, tegen de leiding van de kiesvereniging in, een hardnekkige kampanje voor één van haar (gewezen) redacteurs die medestichter was van de liberale vereniging te Brugge, maar sindsdien
naar de katholieken is overgelopen : Fl. Roels, en verwondert zich
schijnheilig over de "tournure exclusivement politique" die de provincieraadsverkiezing ditmaal aanne.emt 48 •
Als kandidaten voor de liberalen fungeren de uittredende leden : A.
Goupy de Beauvolers, E. Peers, Ed. de Nieulandt, A. Valckenaere,
Ch. Jooris, J. Van de Walle, en als nieuwe leden: Ed. Lebailly de
Tilleghem, Aug. De Schrijver, J. Goddyn, B. De Keuweren A. De
Busschere. De Joumal de Bruges blijft er Fl. Roels aan toevoegen.
In het katholieke kamp doet zich een belangrijk verschijnsel voor.
" Er komt zich te Brugge een kiesassociatie in te rigten, die den
naem van Grondwettelijk Verbond heeft aangenomen49 .''
Dit Grondwettelijk Verbond of Union Constitutionnelle zendt " Aen
de Kiezers van het distrikt Brugge" een "Verklaerschrift" of manifest,
waarin vastgesteld wordt dat " sedert eenige jaren zyn de politieke
worstelingen in ons land zoo hevig geworden dat het waerlyk te beklagen is.", waardoor alleen nog partijmandatarissen verkozen worden wat 's lands instellingen en 's lands eendracht in gevaar brengt.
Het Grondwettelijk V er bond wil het oude unionisme weer herstellen,
en daarom schrijft het voor "dat geene verbintenis zal geëischt worden van de kandidaten welke het voor de kiezingen zal ondersteunen,
en dat de gekozenen, in hunne stemgevigen, alleenlijk hunne eigen
overtuiging zullen mogen volgen." Het burgerlijk gezag en de geestelijk macht moeten beide "in bezit blijven van den regtmatigen invloed
welke door de grondwet van 1830 aen elk een der zelve verzekerd
wordt 50 :" Dit manifest is ondertekend door Ch. Serweytens, BaertVan Neste, Ch. Van Caloen de Gourcy, de Tilleghem-Goethals, L.
Van Ockerhout, Ch. de Lophem-Pecsteen en Eug. De Cock.
Terzelfdertijd draagt het Verbond zijn kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen voor :
Ch. Serweytens, Baert-Van Neste, L. Van Ockerhout, Fr. Van NesteD'Hoore, Ch. de Schietere de Lophem, en de 6 uittredende. leden :
Fl. Roels, Ph. Tavernier, Ed. de Nieulandt, E . Peers, Ch. J ooris en
J. Van de Walle. Met andere woorden, van de uittredende leden wor-
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Journat de Bruges 26.05.1860.
Gazelle van Brugge 21.05.1860.
Tweetalig manifest gedrukt op 2 blz. in ADB te Marke.

165

- -

...._

den A. Goupy en A. Valckenaere geweerd. Deze behoorden dus blijk-

baar tot de radicale vleugel in de liberale vereniging.
De oprichting van dit Grondwettelijk Verbond heeft niet onmiddellijk
een weerslag gehad. Het opzet beantwoordt aan een unionistische
strekking die zich ook elders in het land manifesteerP 1 en die, voor
zover zij eerlijk gemeend was en niet alleen een politiek manoeuvre,
tegen de tijd wou oproeien, en dus ten dode opgeschreven was. De
betekenis van dit Grondwettelijk V erbond ligt vooral in de namen
die er achter staan : het zijn jongeren die zich hier manifesteren, en
die straks het politiek leven gaan beheersen. Het. is de nieuwe generatie die opkomt.
De verkiezingsuitslagen, die uitvallen in het voordeel van de liberalen,
bewijzen de conservatief-traditionalistische zin van het Brugs kiezerscorps: de uittredende leden met Roels en met Valckenaere worden
herkozen. De liberale kandidaat Ed. Le Bailly de Tilleghem, schepen van Brugge wordt ook in de eerste ronde verkozen. Na ballotage
worden als nieuwe leden verkozen :
Ch. Serweytens, handelaar en gewezen gemeenteraadslid van Brugge,
katholiek.
Aug. De Busschere, notaris en schepen van Brugge, liberaal.
J. Goddyn, stadsontvanger en liberaal.
De Brugse vertegenwoordiging ziet er cius als volgt uit :
Gesteund door katholieken en liberalen : E. Peers. Ed. de Nieulandt,
Ch. Jooris, J. Van de Walle en Fl. Roels.
Liberalen : A. Goupy de Beauvolers, A. Valckenaere, Aug. De Busschere, J. Goddyn enE. Le Bailly.
Katholieken : Ch. Serweytens.
In feite behoort Fl. Roels wel degelijk tot de katholieke opinie.
3. Harelbeke.
Uittredende leden herkozen.
4. leper.
Op 19 mei heeft de liberale assoc1at1e van Ieper haar kandidaten
aangeduid, het zijn de uittredende leden e.n F. Bayart, notaris en
burgemeester van Beselare die voorgesteld wordt voor de nieuwe
zetel, door de wet van 29 februari 1860 toegekend. De katholieken
stellen van hun kant burggraaf J. de Patin voor.

~ 1 Cfr. A. Simon, L'Hypothèse libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907,
Wetteren, 1956.
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De verkiezingen leveren geen verrassingen op, alle liberale kandidaten worden verkozen.
5. Ingelmunster.
Na hevige strijd met een dissident katholiek, worden de uittredende
katholieken herkozen.
6. Menen.
De uittredende leden zijn J.B. Valcke, katholiek en Ev. Dufort, liberaal. Door de liberalen worden voorgedragen : C. Van Ackere, notaris en burgemeester van Menen en L. Maes, gemeenteraadslid van
Menen. Beide worden verkozen.
7. Meulebeke.
J.A. Opsomer wordt herkozen. Hij is katholiek.
Ch. Tytgat, overleden, wordt opgevolgd door J. Carpentier, schepen
van Meulebeke, vermoedelijk ook katholiek.
8. Nieuwpoort
Uittredend lid herkozen.
9. Passendale.
Eug. De Meulenaere wordt herkozen. Hij is katholiek.
L. Comyn wordt vervangen door notaris Br. Verlez, die in 1859 een
ernstige kandidaat gebleken was tegen De Meulenaere, en ondertussen burgemeester geworden is. Hij wordt dan ook verkozen. Liberaal.
10. Poperinge.
Door zijn benoeming tot gouverneur heeft B. Vrambout moeten ontslag nemen. Hij wordt opgevolgd door de liberale advokaat E. Coevoet, aan wie hij een helpende hand toesteekt door zijn "administratieve inspectietocht" juist voor de verkiezingen, te Poperinge aan te
vatten ...
11.

Roesbrugge~Haringe.

A. Viane wordt herkozen.
J. Mazeman wordt weggestemd ten voordele van A. Floor, gemeentesecretaris van Krombeke, Stavele en West-Vleteren, die zich als
onafhankelijke laat doorgaan, maar in feite alleen opportunist was.
12. Roeselare.
Uittredende katholieken herkozen.
13. Ruiselede.
Uittredend liberaal herkozen.

167

...

14. Torhout.
Buitengewone verkiezing voor een nieuwe 4e zetel door de wet van
27 februari 1860 toegekend.
De liberale kandidaat G. Pecsteen, die van 1848 tot 1851 in de
Raad zetelde, daarna tot Senator verkozen werd - een mandaat
dat hij in 1859 verloor - wordt opgevist en opnieuw tot raadslid verkozen. Hij was tevens burgemeester van Ruddervoorde.
XXIV. 1861 , 28 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Gistel en Kortrijk.

I. Giste!.
J. Van Sieleghem, overleden, wordt opgevolgd door zijn zoon François, advokaat en liberaal.
2. Kortrijk.
Het overlijden van V. Debbaudt lokt eve.neens een buitengewone verkiezing uit. Hier wordt Gustaaf Goethals verkozen, advokaat, die
zich als onpartijdig aandient maar katholiek is.
XXV. 1862, 26 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste!, Hoog/ede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne en Wervik.

1. Ardooie.
De uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
2. Diksmuide.
H . Van Dramme herkozen.
P. De Ruysscher heeft ontslag genomen.
Er heerst ruzie in de liberale gelederen omtrent zijn opvolging. Aanvankelijk denkt men aan J. Dautricourt. Maar deze trekt zich terug
ten voordele van G.A. De Breyne die het haalt tegen Van Woumen.
Op dat ogenblik bekleedt hij nog geen openbare functies. Een jaar
na deze verkiezing trekt senator Van Woumen zich uit de liberale
partij terug en sticht een katholieke associatie onder de .naam van
'Onafhankelijken' 52 •
3. GisteL
De uittredende liberalen herkozen.

s2

Joumal de Bruges, 27.05.1863 .
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4. Hooglede.
Ch. Struye wordt herkozen.
Ch. De Leghere trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door G. De
N eckere, advokaat te Hooglede en katholiek.
5. Kortrijk.
Jean Goethals trekt zich terug. H. Pollet was overleden. Aldus
kwam in beide politieke kampen een mandaat vrij. De twistappel
vormde echter het mandaat van E. Coucke die zich in beide kampen
door zijn onstandvastigheid onmogelijk had gemaakt, maar er niet
kon toe overhaald worden zich terug te trekken, ten voordele van
een degelijke liberaal: J.B. Saffre53 • De verkiezingen zouden de zaak
beslechten. Op E. Coucke na werden de uittredende leden herkozen.
J. Goethals wordt opgevolgd door de liberale ex-conservator der
hypotheken J. de Barman.
H . Pollet wordt opgevolgd door zijn schoonbroer en liberaal gemeenteraadslid van Herseaux, P .L. Bonte.
E. Coucke moet de plaats ruimen voor de liberale schepen van
Moeskroen J .B. Saffre.
Op de 'onafhankelijke' G. Goethals .na is gans de Kortrijkse afvaardiging nu liberaal.
6. Mese.n.
Volgens de Journat de Bruges54 voeren de. katholieken een manoeuvre
uit tegen de liberalen door de kiezers aan te sporen te stemmen
voor Porrest die geen kandidaat is.
De uittredende liberalen worden echter beide herkozen.
7. Moorsele.
Uittt•edende katholieken herkozen.
8. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen.
9. Oostrozebeke.
Bug. van Outryve d'Ydewalle wordt herkozen.
E. Gheerbrandt, liberaal, wordt verslagen door B. Verhaeghe, katholiek, burgemeester van Ooige.m.
10. Tielt.
G. de Mûelenaere, katholiek, wordt herkozen.
53

54

P. Van Colen, o.c., pp. 168-169.
Joumal de Bruges 23.05 .1862.
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P. Plettinck neemt ontslag en wordt opgevolgd door zijn schoonzoon
L. de Schietere de Lophem, die op dat ogenblik geen openbare
functie bekleedt. Hij is katholiek.
11. Torhout.
Uittredende liberalen herkozen. De katholieken stelden 1 kandidaat
voor: G. De Snick, burgemeester van Koekelare.
12. Veurne.
L. Desmedt, liberaal, wordt herkozen.
A. de Preud'homme d'Hailly, tot arrondissementscommissaris benoemd, neemt ontslag. Hij wordt opgevolgd door de liberale advokaat
D. De Keuwer.
13. Wervik.
A.J. Van Elslande, katholiek, wordt herkozen.
P. Forrest, liberaal, trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door F.
Del va, katholiek, die geen enkele openbare functie bekleedt55 •
XXVI. 1863, 25 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Tielt.
De verkiezing van G. De Mûelenaere tot volksvertegenwoordiger, lokt
een buitengewone verkiezing uit, die gewonnen wordt, zonder strijd, door
St. Yse.nbrandt, katholiek gemeenteraadslid van Tielt.
XXVII. 1864, 23 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, lngelmunster, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort,
Passendale, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone verkiezing voor de kantons V eurne en W ervik.
30 juni. Buitengewone verkiezing voor het kanton leper.
1. Avelgem.
Uittredende katholieken herkozen.
2. Brugge.
De politieke strijd te Brugge had een hoogtepunt bereikt met de
parlementsverkiezing van 9 juni 1863, waarbij voor het eerst 2 katholieken rechtstreeks verkozen werden, en 1 liberaal na ballotage. V erkiezing die geannuleerd werd en op 12 januari 1864 overgedaan, met
als gevolg de verkiezing in de eerste ronde van de 3 katholieke kandidaten. Voor de provincieraad waren drie mandaten vrij gekomen
55 Volgens de katholieke Gazette van Brugge 28.05.1862 werd P. Porrest verslagen door Delva. Volgens de liberale Joumal de Bruges 28.05.1862 was P. Porrest
geen kandidaat meer.
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door het overlijden van Ch. Serweytens, en het zich terugtrekken van
Ed. de Nieulandt en Ed. Le Bailly de Tilleghem.
Op 4 mei kondigt de Journal de Bruges het resultaat aan van de
liberale poll. De overblijvende uittredende leden worden voorgedragen, behalve FI. Roels. Als nieuwe kandidaten worden voorgesteld: Ch. D'Hondt, L. Gilliodts, A. Otto de Nieulant en I. Vanden
Brande.
Aan katholieke zijde Iaat het Grondwettelijk Verbond van 1860
voortaan de schijn van het onafhankelijk unionisme varen en wordt
omgedoopt tot Grondwettige en Bewarende Associatie. Het 'MiddenKomiteit' verspreidt op 18 mei 1864 een kiespamflet, waarin voor het
eerst aan katholieke zijde werkelijk aandacht besteed wordt aan de
provincieraad, en vooral de Bestendige Deputatie op de korrel genomen wordt, die "niets anders dan de werktuigen van een onregtveerdig, verdrukkende en onverdraegzaem gezag" geworden is. "Dien
staet van zaken moet ophouden. Het betaemt dat elkeene onzer instellingen aen hare bestemming beantwoorde, en dat het partypolitiek dezelve er niet meer van afkeere. Dat is het doelwit welke
heden meer dan ooit, de katholyke gezindheid wil bereiken 56 • •• "
Maar het programma dat wordt voorgelegd slaat dan toch weer niet
op de provincieraad, het is het programma dat Adolphe Dechamps
in april 1864 tijdens de langdurige regeringscrisis (14 januari- 23 mei
1864) aan de koning had voorgelegd, en dat door deze verworpen
zou worden 57 : schepencollege verkozen door de gemeenteraad, en
niet langer benoemd door de koning; verlaging van de kiescijns voor
de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen; vermindering van de
belastingen o.m. voor militaire uitgaven (de 'bloedwet'); stimuleren
van handel, nijverheid en landbouw.
Ais kandidaten worden voorgedragen : de uittredende leden Fl.
Roels en E. Peers, en verder L. Van Ockerhout, H. Gilliodts, Ch.
Van Caloen, Bug. De Cock, A. Otto-de Nieulant- die ook op de
liberale lijst voorkomt - , Fr. Van den Abeele, Ch. Breydel, J.D.
Thibault de Boesinghe en G. Rapaert-de Grass.
Deze lijst was, volgens een verklaring van de Gazette van Brugge 58 ,
door "een talrijke vergadering van kiezers ... in het huis van M. Ch.
van Caioen de Gourcy'' op 11 mei samengesteld.
56
Tweetalig kiespamflet gedrukt op 1 blz. in ADB te Marke, zie ook Gazette
van Brugge 21.05.1864.
57
Th. Luyckx, Politieke Geschiedenis ... , p. 148.
58
Gazette van Brugge 14.05.1864.
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De uitslag van de verkiezing was verpletterend. In de eerste stemronde werden alle katholieke kandidaten verkozen. Naast Fl. Roels
en E. Peers, uittredende leden, zijn dit: L. Van Ockerhout, grootgrondbezitter, ondervoorzitter van de Grondwettelijke en Bewarende
Associatie, bekleedt geen enkele openbare functie.
H. Gilliodts, bankier, ondervoorzitter van de Grondwettelijke en Bewarende Associatie, bekleedt geen enkele openbare functie op dat
ogenblik.
Ch. Van Caloen, burgemeester van Loppem.
Bug. De Cock, voorzitter van de Grondwettelijke en Bewarende
Associatie bekleedt geen enkele openbare functie.
A. Otto-de Nieulant, grootgrondbezitter, bekleedt geen enkele openbare functie op dat ogenblik.
Fr. Vanden Abeele, geneesheer, bekleedt geen enkele openbare
functie op dat ogenblik.
Ch. Breydel, grootgrondbezitter, bekleedt geen enkel openbaar mandaat. Heeft tijdens de verkiezingscampanje zich aangemeld als onafhankelijke kandidaat. Was re.eds sinds 1858 katholiek kandidaat.
J.D. de Thibault de Boesinghe, grootgrondbezitter, bekleedt geen
enkele openbare functie op dat ogenblik. Was reeds kandidaat in
1848.
G. Rapaert-de Grass, eigenaar, bekleedt geen enkele openbare functie
op dat ogenblik.
In feite bestaat de Brugse vertegenwoordiging nu uit 8 katholieken
en 3 gematigde liberalen.
De Joumal de Bruges wijt deze nederlaag aan de 'onthoofding' op
12 januari van de liberale vertegenwoordiging, en aan de "moyens
déshonnêtes dont l'usage leur avait été recommandé" (door Mgr.
Malou) van de katholieken 59 •
Als gevolg van deze nederlaag beslist de liberale associatie dat . de
aanduiding van de liberale kandidaten voortaan niet meer door het
bestuurscomité zal gebeuren, maar door de algemene vergadering van
de leden60 •
3. Harelbeke.
J. Storme wordt herkozen. Hij is liberaal.
Ch. Gheysens trekt zich terug ten voordele van zijn zoon Camille,
notaris en voormalig burgemeester, die zich aanmeldt als onafhanke-

59
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Journat de Bruges 24.05.1864. Allusie op de herderlijke brief van 8.05.1863.
Id. 17 en 18.07.1864.

lijke, tegen de onafhankelijke liberaal De Doncker. Volgens de
Journal de Bruges is Gheysens liberaal.
4. Ieper.
Nog steeds durven de katholieken de strijd niet aangaan.
De 5 uittredende liberalen worden herkozen.
5. lngelmunster.
Op 1 mei 1863 stichtten de katholieken het Kiesgenootschap der
Katholieke Gezindheid te Izegem61 •
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
6. Menen.
Opnieuw hevige strijd.
De uittredende liberale leden: C. Van Ackere en L. Maes worden
aan de dijk gezet.
J.A. Valcke, zoon van J.B. Valcke, die bij de voorgaande verkiezing door L. Maes verslagen was, herovert het mandaat van zijn
vader. Hij bekleedt op dat ogenblik geen enkele openbare functie.
J.C. Van Ackere, die zich bij de ballotage in 1856 teruggetrokken
had ten voordele van J.B. Valcke, vindt nu zijn mandaat terug. Hij
is nog steeds katholiek burgemeester van Wevelgem.
7. Meulebeke.
J.A. Opsomer wordt herkozen.
J. Carpentier heeft ontslag genomen wegens verandering van woonst.
Hij wordt opgevolgd, zonder strijd, door Pr. Plettinck, katholiek
burgemeester van Meulebeke.
8. · Nieuwpoort.
Uittredend katholiek herkozen.
9. Passendale.
Ook hier gaan de katholieken opnieuw de strijd aan.
Bug. De Meulenaere, katholiek, wordt herkozen.
Br. Verlez, liberaal, moet de plaats ruimen voor S. Van Eecke,
katholiek schepen van Moorslede.
10. Poperinge.
E. Coevoet, benoemd tot substituut te Kortrijk, heeft ontslag genomen.

61
M. De Bruyne, De Bond voor Taal en Volk ... , in De Groote Stoori'nge,
Roeselare 1975, p. 359.
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Op 13 mei kondigt L'Echo de Courtrai aan "les conservateurs ont
décidé de s' occuper sérieusement cette année des prochaines élections
provinciales". De katholieke kandidaat is Ch. Devos, de liberale
kandidaat Jules Van Merris. Deze was aanvankelijk als katholiek
gemeenteraadslid verkozen geweest, maar helde nu over naar de
liberalen. Er ontbrandde een hevige strijd tussen katholieken en liberalen, waarvan de uitslag als onzeker wordt bestempeld door de
Joumal de Bruges62 • J . Van Merris, die het voordeel heeft tot een
politieke dynastie te behoren, wint het pleit.
11. Roesbrugge.
Ook hier woedt de strijd tussen katholieken en liberalen.
A. Viane heeft ontslag genomen. Hij wordt opgevolgd door E. Bieswal, liberaal, die op dat ogenblik geen enkele openbare functie
bekleedt. De onafhankelijke A. Floor wordt verslagen door de katholiek E. Visart, die uit Temploux, na een ophefmakende moordzaak waarvan zijn familie het slachtoffer werd, naar Brugge was
overgewaaid, en zich te Roesbrugge liet verkiezen. De plaatselijke
kandidaat Peel-Carton, werd verslagen.
12. Roeselare.
Op 13 maart 1863 stichtten de katholieken een kiesvereniging met
als naam De Eendragt 63 •
Uittredende katholieken verkozen.
13. Ruiselede.
Tevergeefs binden de katholieken de strijd aan. B. van Outrive, liberaal, wordt herkozen.
14. Veurne.
L. Desmedt is overleden. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Gustave, liberaal, die op dat ogenblik geen openbare functies bekleedt.
15. Wervik.
F. Delva, overleden, wordt opgevolgd door de katholiek J. Verhaeghe, schepen van Wervik.
16. Ieper.
Buitengewone verkiezing op 30 juni om te .voorzien in de opvolging
van de overleden S. Comyn. Zonder strijd wordt Ed. Titeca, liberaal
notaris en gemeentesecretaris van Boezinge verkozen.
62

63

Joumal de Bruges 18.05.1864.
M. De Bruyne, loc. cit.
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Tengevolge van deze verkiezingen slaat de meerderheid in de provincieraad om: hij telt nu 32 liberalen voor 36 katholieken, waarvan er echter
3 te Brugge tevens op de liberale lijst voorkwamen.
Volgens de Gazette van Brugge zijn ook in de Provincieraden van OostVlaanderen, Limburg, Namen en Antwerpen, thans katholieke meerderheden ontstaan64 •
XXVIII. 1865. 27 juni. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Moorsele.

Het overlijden van J. Lagae lokt een buitengewone verkiezing uit, die
zonder strijd gewonnen wordt door P. De Vos, katholiek gemeenteraadslid
te Heule.
XXIX. 1866, 28 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste[, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tiel!, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing
voor het kanton Roeselare.

1. Ardooie.
Uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
2. Diksmuide.
H . Van IDromme, liberaal, wordt herkozen.
De oprichting door Van Woumen in 1863 van een katholieke associatie, Iaat zich voor het eerst op het vlak van de provinciale verkiezing voelen. Er heeft een hevige strijd plaats tussen de uittredende
liberaal G. De Breyne, en een lid van de klan Van Woumen, die in
1863 ontslag genomen had als liberaal gemeenteraadslid en zich thans
als onafhankelijke (katholiek) aanmeldt: 0. Castelein. Hij wordt
verkozen. Merkwaardiger wijze bestempelt de katholieke Gazette van
Brugge dit als een liberale overwinning, de liberale Journal de
Bruges als een katholieke zege65 •
3. GisteL
De katholieken kunnen het nog steeds niet aan tegen de liberale uittredende leden, die herkozen worden.
4. Hooglede.
Uittredende katholieken herkozen.
64
65

Gazelle van Brugge, 25.05.1864.
Gazette van Brugge 30.05.1866, Jow•nal de Bruges 29.05.1866.
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5. Kortrijk.
Te Kortrijk had zich op het vlak van de gemeenteraadsverkiezingen
een analoog geval voorgedaan aan dat van de parlementsverkiezingen
te Brugge. Op 27 oktober 1863 hadden de katholieken voor het eerst
een nipte meerderheid gehaald in de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze werden geannuleerd wegens onregelmatigheden en op 5 januari
1864 overgedaan. Opnieuw behaalden de katholieken de meerderheid
(1 zetel) en veroverden aldus het schepencollege66 , nadat zij sinds
1855 reeds de drie Kamerzetels en de twee Senaatszetels veroverd
hadden. Zij hadden dus de wind in de zeilen en konden hoopvol de
provincieraadsverkiezingen tegemoet gaan.
J. de Borman was overleden, H. Andries trok zich terug. Er bleven
dus 3 uittredende liberalen over: P.L. Bonte, F. Buyse en J.B. Saffre,
en 2 o.nafhankelijken: G. Goethals en Ch. Vandevenne.
De katholieke associatie droeg als kandidaten voor: G. Goethals, Ch.
Vandevenne en F. Buyse, uittredende leden en Ch. Soudan, A. del
Fosse et d'Espierres, J. Mullier-Blangy en J. Lagae.
De eerste twee, die geen partijkleur wensten te bekennen, trokken zich
echter als kandidaat terug, en werden vervangen door L. Vandenbulcke en Ch. De Mulié.
De liberalen zagen er van af aan de verkiezingen deel te nemen en
raadden onthouding aan. 59,33 % van de ingeschreven kiezers bracht
zijn stem uit 67 •
Werden verkozen :
F. Buyse, uittredend lid, voorheen liberaal. En de katholieken Ch.
Soudan, handelaar te Kortrijk, bekleedt geen openbare ambten op
dit ogenblik.
A. del Fosse et d'Espierres, eigenaar, bekleedt geen openbare ambten op dit ogenblik.
J. Mullier, fabrikant te Moeskroen, bekleedt geen openbare ambten
op dit ogenblik.
J. Lagae, advokaat, bekleedt geen openbare ambten op dit ogenblik.
L. Vandenbulcke, burgemeester van Bellegem.
Ch. De Mulié, gemeenteraadslid van Kortrijk.
6. Mesen.
J. Carpentier, liberaal wordt herkozen.
J. Van de Vijver, uittredend liberaal, moet de plaats ruimen voor
zijn partijgenoot en veearts F. De Meester.
ss P. Van Colen, o.c., p. 138-140.
s1 Id. pp. 235-236.
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7. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen.
8. Oostende.
Ch. J anssens, liberaal, wordt herkozen.
J. Brasseur trekt zich terug, hij wordt, zonder strijd, vervangen door
G. De Brouwer, liberaal, die ontslag genomen heeft als substituut te
Ieper.
9. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen.
10. Roeselare.
P. De Geest, overleden, wordt opgevolgd door H. Horrie, katholiek,
die geen enkele openbare functie bekleedt. Zijn tegenstrever was de
liberale burgemeester C. Dubois.
11. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen.
12. Torhout.
Twee van de vier uittredende liberalen, M. Surmont en A. Van Caillie,
trekken zich terug. De liberalen voegen de namen van De Vriendten
E. Jooris aan deze van hun uittredende leden Dieryckx en Peesteen
toe. Zij worden echter door de katholieke kandidaten zonder moeilijkheden verslagen. Deze zijn:
C. Dela Fontaine, bankier, bekleedt geen enkel openbaar ambt.
J. de Crombrugghe, advokaat te Brugge, bekleedt geen enkel openbaar ambt.
B. Bonte, gemeentesecretaris van Kortemark.
Ch. de Schietere de Lophem, gewezen liberaal burgemeester van
Loppem, die in 1860 behoorde tot de stichters van het Grondwettelijk
Verbond te Brugge.
13. Veurne.
De katholieken Clep en De Man van Brugge gaan de strijd aan, maar
moeten het onderspit delven. De uittredende liberalen worden herkozen.
14. Wervik.
Uittredende katholieken worden zonder strijd herkozen.
Deze verkiezingen bevestigen de tende.ns van de voorgaande. Door het
omslaan van de meerderheid te Kortrijk en te Torhout hebben de katho177
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lieken thans in de provincieraad een sterkte van 42 à 44 man tegen 20 à
22 voor de liberalen68 •
XXX. 1867, 27 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Oostende.
G. De Brouwere heeft ontslag genomen. Hij wordt vervangen zonder
strijd door A. Jean, liberaal, die gee.n openbare functies bekleedt.

XXXI. 1868, 25 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, lngelmuns~er, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort,
Passendale, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare en Ruiselede. Buitengewone verkiezing voor de kantons Gistel en Mesen.
Deze verkiezingen gaan door in het teken van de parlementsverkiezingen van 9 juni o.m. in West-Vlaanderen.
1. Avelgem.
Uittredende katholieken herkozen.
2. Brugge.
Fl. Roe.ls is tot provinciaal griffier be.noemd; Ch. Van Caloen werd
senator verkozen. In hun plaats stelt de katholieke associatie, samen
met de overige uittredende leden, P. Boute.ns en Oct. van Caloen,
kandidaat. Allen werden zonder moeite, in de eerste stemronde verkozen.
P. Boutens, advokaat te Brugge, bekleedt geen openbare functies.
Oct. Van Caloen, eigenaar te Varsenare, bekleedt geen openbare
functies.
3. GisteL
Fr. Van Sieleghem is overleden, hij wordt opgevolgd door zijn broer
Gustave, brouwer en liberaal burgemeester van Eernegem.
4. Harelbeke.
J. Storme, uittredend liberaal, wordt herkozen.
C. Gheysens, uittredend onafhankelijk katholiek, trekt zich terug.
Zijn opvolger V. Vercruysse wordt verslagen door J.A. De Coninck,
liberaal schepen van Harelbeke.
5. Ieper.
P. Boedt, uittredend liberaal, heeft zich teruggetrokken en wordt ver-
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vangen door L. Van Heule, liberaal schepen van Ieper. De andere
uittredende liberalen worden herkozen.
6. Ingelmunster.
Uittredende katholieken herkozen.
7. Menen.
Spijts de liberale tegenstand worden de uittredende katholieken herkozen.
8. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen.
9. Mesen.
J. Carpentier heeft ontslag genomen. De liberaal J .F. Therry verkozen zonder strijd. Hij was notaris en schepen te Nieuwkerke.
10. Nieuwpoort
Het uittredend lid J.B. De Grave wordt herkozen. Oorspronkelijk
werd hij gesteund door de katholieken, nu eisen de liberalen hem
voor zich op.
11. Passendale.
Uittredende katholieken herkozen.
12. Poperinge.
Uittredend liberaal herkozen, spijts de tegenstand van Ch. Devos, die
slechts 1 stem behaalde.
13. Roesbrugge.
E . Visart, katholiek, wordt herkozen.
E. Bieswal, in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen, heeft
zich teruggetrokken.
De liberale kandidaat is G. De Stoers. J. Capelle, notaris en burgemeester te Watou, sleept het mandaat in de wacht. Volgens Le Propagateur is hij katholiek.
14. Roeselare.
Uittredende katholieken herkozen.
15. Ruiselede.
B. Van Outrive trekt zich terug.
De liberale kandidaat De Roo wordt verslagen door de katholiek
Fr. Caïmo, die vanuit Gent in het voormalig kieskanton van zijn
schoonvader wordt geparachuteerd.
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XXXII. 1869, 24 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons
leper, Oostende, Poperinge en Wervik.
1. Ieper.
De verkiezing van P. Beke tot volksvertegenwoordiger lokt een buitengewone verkiezing uit die gewonnen wordt, zonder strijd, door
L. Rabau, liberaal gemeenteraadslid.
2. Oostende.
A. Jean, overleden, wordt, na strijd met Ch. Van Iseghem, vervangen
door A. Valcke, gewezen liberaal gemeenteraadslid van Oostende.
Deze strijd is het eerste gevolg van de stichting van de Cercle catholique in 18696 9 •
3. Poperinge.
J. Van Merris werd tot volksvertegenwoordiger gekozen. Zijn oude
katholieke tegenstander Ch. De V os, gemeenteraadslid, haalt nu eindelijk zijn slag thuis en wordt verkozen.
4. Wervik.
J. Verhaeghe-Van Elslande, overleden, wordt opgevolgd door zijn
zoon Jean, katholiek gemeenteraadslid van Wervik.

XXXIII. 1870, 23 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste/, Hoog/ede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing
voor het kanton Ieper.
20 juni. Buitengewone verkiezing voor het kanton Passendale.
1. Ardooie.
Uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
2. Diksmuide.
H. Van Dramme trekt zich terug, ten voordele van zijn schoonzoon
J. Van Nieuwenhuyse, die blijkbaar zonder moeite verkozen wordt.
Liberaal.
0. Casteleyn, 'onafhankelijke' van de klan Van Woumen, wordt verslagen door de liberalen die burgemeester Dautricourt tegen hem ingezet hebben.

69 W. Maervoet, De politieke evolutie in het arrondissement Oostende (18301914) in Ostendiana I (1971) p. 68. De Association libérale et constitutionnelle was
er in 1866 gesticht.
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3. GisteL
Uittredende liberalen herkozen zonder strijd.
4. Hooglede.
De uittredende katholieken Ch. Struye en G. De Neckere trekken
zich beiden terug. Zij worden vervangen door A. Willaert en B. Delaey, beide katholiek.
Merkwaardiger wijze bestempelt de Journat de Bruges deze verkiezing als een katholieke overwinning op de twee uittredende liberalen70.
5. Ieper.
De dood van E. Merghelynck lokt een buitengewone verkiezing uit,
die zonder strijd gewonnen wordt door de schoonzoon van Merghelynck, G. de Stuers, gemeenteraadslid en gewezen schepen van leper,
die zich vorig jaar tevergeefs liberaal kandidaat gesteld had in het
kanton Roesbrugge.
6. Kortrijk.
F. Buyse is overleden. Hij wordt zonder strijd vervangen door L.
Bruneel, katholiek, die geen enkele openbare functie bekleedt.
De overige uittredende katholieken werden in de algemene onverschilligheid herkozen.
7. Mesen.
De uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
8. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen.
9. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
10. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
11 . Tielt.
L. de Schietere de Lophem, katholiek, wordt herkozen.
St. Ysenbrandt, katholiek, neemt ontslag. Hij wordt vervangen door
I. Goethals, katholiek.
12. Torhout.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.

1o

Joumal de Bruges 25.05.1870.
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13. Veurne.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
14. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
15. Passendale.
S. Van Eecke, overleden, wordt opgevolgd, zonder strijd, op 20 juni,
door Ch. Bayart, katholiek burgemeester van Passendale.

XXXIV. 1872, 27 mei. Verkiezing voor alle kantons.
Ingevolge de wet van 12 juni 1871 die de kiescijns voor de gemeenteen provincieraadsverkiezingen vermindert tot 20 fr., worden alle provincieraden ontbonden.
De kieswet van 28 maart 1872 schrijft voor dat voortaan binnen de
twee jaar volgend op de volkstellingen, het aantal zetels van de provincieraad zullen aangepast worden aan de bevolking, en brengt het aantal
zetels voor Kortrijk van 7 op 8.
Belangrijk ook is dat voor het eerst minister van Financiën, J. Malou,
nagevolgd op 26 april door zijn collega van Binnenlandse Zaken, Ch.
Delcour, in een officiële brief aan de ambtenaren verbod oplegt zich voortaan nog actief met de verkiezingen te bemoeien. Een maatregel die aan
liberale zijde ongunstig wordt onthaald 71 • Deze provinciale verkiezingen
staan eens te meer in de schaduw van de algemene parlementsverkiezingen van 11 juni, en de algemene gemeenteraadsverkiezingen van 1 juli.
1. Ardooie.
A. Vuylsteke, liberaal en V. Van den Bussche, katholiek, uittredende
leden, herkozen.
2. Avelgem.
F. Casteleyn en G. Vergauwen, uittredende katholieken, herkozen.
3. Brugge.
G. Rapaert de Grass, liberaal die op de katholieke lijst verkozen
werd, trekt zich terug. Nu blijven alleen nog Peers en Otto de
Mentock als liberaalgezinden op de katholieke lijst over. Opnieuw
worden zij, samen met de andere uittredende leden, e.n L. Ryelandt
ter vervanging van Rapaert, door het bestuurscomité van de katholieke associatie als kandidaten voorgedragen. Wel merkt de Gazette
Id. 26.04.1872 publiceert de beide brieven van de ministers, voorzien van een
ongunstige commentaar. De Gazette van Brugge 4.05.1872 neemt de circulaire van
Delcour aan de provinciegouverneurs op.
71
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van Brugge hierbij op : "het comiteit heeft zo uitsluitelijk niet willen
te werk gaan zooals onze tegenstrevers altijd gedaen hebben, en de
behouding dier twee heeren voorgesteld 7 2 ", maar het ligt voor de
hand dat een dergelijke grootmoedigheid vooral beoogt het gematigde
deel van het liberale kiezerspotentieel gunstig te beïnvloeden. Beide
namen immers prijkten nog op de lijst van de liberale associatie.
Een associatie waar nieuwe en radicalere krachten op het toneel
verschijnen, die de plattelandsbevolking eerder moeten afschrikken.
Het is vooral deze bevolking die de katholieken op het oog hebben
in hun kiespamfletten die nu eens, bij wijze van uitzondering, over
provinciale aangelegenheden handelen : de verbeterîng van de buurtwegen en het onderwijs, en het gunstige financieel beheer van de
Bestendige Deputatie 73 • De liberalen doen een tegenzet door het vals
gerucht te verspreiden dat de Deputatie akkoord gaat met het wetsontwerp tot rekwisitie van de paarden in oorlogstijd. Wat de katholieken logenstraffen 74 •
De katholieke kandidaten worden bij de eerste stemronde verkozen.
Het zijn E. De Cock, E. Peers, A. Otto de Mentock, J. de Thibault
de Boesinghe, H. Gilliodts, 0. Van Caloen de Basseghem, F. Van
den Abeele, L. Van Ockerhout, P. Boutens, Ch. Breydel en L. Ryelandt, advokaat, die op het ogenblik nog geen openbare functies bekleedt.

4. Diksmuide.
J. Van Nieuwenhuyse trekt zich terug, als zijn opvolger wordt door
de liberalen Ch. Van Hille voorgesteld, naast de uittredende J. Dautricourt. De katholieken stellen er tegenover F. de Crombrugghe en A.
Steverlynck. De strijd is hevig. De katholieke kandidaten worden verkozen.
F. de Crombrugghe, eigenaar te Vladslo, bekleedt op dat ogenblik
geen enkele openbare functie.
A. Steverlynck, was notaris en tot 1869 gemeenteraadslid.
5. GisteL
Th. Heyvaert en G. Van Sieleghem, uittredende liberalen, herkozen.
6. Harelbeke.
J.A. De Coninck en J. Storme, uittredende liberalen, herkozen zonder strijd.
72
73
74

Gazette van Brugge 4.05.1872.
Z e zijn toch zo kwaad op Jan R egtuit, kiespamflet 1 p. in ADB. te Marke.
Antwoord aen een valsch officieel bericht, kiespamflet 1 p. in ADB te Marke.
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7. Hooglede.
B. Delaey, uittredend katholiek wordt herkozen.
Om ons onbekende redenen moet A. Willaert, katholiek, de plaats
ruimen voor J. Van Caloen, katholiek, die op dat ogenblik geen
enkele openbare functie bekleedt. Hij werd naar voren geschoven
door de geestelijkheid.
8. Ieper.
Op 11 mei duidt de Association conservatrice haar kandidaten aan.
Van dan af voert zij voor het eerst een stelselmatige kiescampagne
op dezelfde thema's als deze te Brugge aangewend. De liberalen
reageren eveneens op dezelfde manier als te Brugge (opeising van de
paarden). De katholieken slepen de overwinning in de wacht. De
nieuwe raadsleden zijn:
D. Breyne, industrieel te Ieper, bekleedt geen enkele openbare functie.
H. Iweins, eigenaar te leper, bekleedt geen enkele openbare functie.
I. Malou, eigenaar te Vlamertinge, bekleedt geen enkele openbare
functie.
A. Surmont de Volsberghe, gemeenteraadslid te Voormezele.
S. Verlynde, advokaat te Ieper, bekleedt geen enkele openbare functie.
Vijf dagen voor de verkiezing deed het Hof van Beroep te Gent
uitspraak in een geding tussen het liberaal gemeentebestuur en de
Zusters van de Lamoteschool, waarbij aan deze laatste het recht
ontzegd werd de school verder open te houden. Deze uitspraak was
ee.n dankbaar kiesargument voor de katholieken, niet zozeer voor de ·
provinciale verkiezingen - zij kwam te laat om nog grondig uitgebuit
te worden - maar vooral voor de daarop volgende parlements- en
gemeenteraadsverkiezingen. Echter zonder succes.
9. Ingelmunster.
F. Ameye en A. Van Ooteghem, uittredende katholieken herkozen.
10. Kortrijk.
Aan de 7 uittredende katholieken, Ch. De Mulié, L. Bruneel, J. Mullier, L. Van den Bulcke, A. delFosseet d'Espierre, J. Lagae en Ch.
Sou dan, wordt J. Van Daele toegevoegd, voor de nieuwe zetel die
door de wet van 28 maart 1872 aan Kortrijk werd toegekend.
Allen worden zonder strijd gekozen. J. Van Daele, handelaar, be-kleedde geen enkele openbare functie.
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11. Menen.
J. Valcke en J.Ch. Van Ackere, uittredende katholieken, herkozen
zonder strijd.
12. Mesen.
J.F. Therry en Fr. De Meester, uittredende liberalen, herkozen zonder strijd.
13. Meulebeke.
J.H. Opsomer e.n Pr. Plettinck, uittredende katholieken, herkozen.
14. Moorsele.
A. Buysens en P.Al. Devos, uittredende katholieken, herkozen.
15. Nieuwpoort
J.B. De Grave, die nu door iedereen als liberaal bestempeld wordt,
wordt herkozen.
16. Oostende.
Er is een ogenblik sprake van een katholieke tegenkandidaat, maar
daar komt niets van in huis, de 2 uittredende liberalen : Ch. J anssens
en A. Valcke, worden herkozen zonder strijd.
17. Oostrozebeke.
Eug. van Outryve d'Ydewalle en B. Verhaeghe, uittredende katholieken, herkozen zonder strijd.
18. Passendale.
Ch. Bayaert wordt herkozen.
Eug. De Meulenaere is overleden. De liberalen schuiven opnieuw het
gewezen raadslid Br. Verlez naar voren, samen met Christiaens, maar
de katholieken winnen het pleit, met de verkiezing van Ch. Van
Eecke, voormalig notaris te Ieper en broer van het voormalig raadslid te Moorslede. Hij bekleedt geen openbare functies.
19. Poperinge.
Ch. De Vos, uittredend katholiek, herkozen.
20. Roesbrugge.
J. Cappelle, liberaal en E. Vis art, katholiek, uittredende leden, herkozen.
21. Roeselare.
De liberalen doen een schuchtere poging om een wig te drijven in de
katholieke gelederen.
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H. Horrie en J. Mahieu, uittredende katholieken, worden echter herkozen.
22. Ruiselede.
Fr. Caïmo, uittredend katholiek, trekt zich terug ten voordele van
Ch. Van der Bruggen, katholiek burgemeester van Wingene, die
verkozen wordt.
23. Tielt.
L. de Schietere de Lophem, uittredend katholiek, wordt herkozen.
I. Goethals trekt zich terug ten voordele van H. Loontjens, bankier
te Tielt, die geen openbare functies bekleedt. Katholiek.
24. Torhout.
Om ons onbekende redenen wordt B. Bonte vervangen door G. De
Snick, katholiek brouwer te Koekelare, die geen openbare functies
bekleedt. De drie overige uittredende katholieken, J. de Crombrugghe, Ch. de Schietere de Lophem en C. Dela Fontaine, worden herkozen.
25. Veurne.
Zoals te Ieper en te Diksmuide gaan de katholieken in de aanval
tegen de uittredende liberale leden. De kandidaat van Mgr. Faict is
aanvankelijk Alfred De Man van Brugge. Maar deze weigerF 5 • Na
een hevige strijd slepen de katholieken de overwinning in de wacht.
Worden verkozen:
L. Bies wal, gemeenteraadslid en schepen van V eurne.
E. Van Hee, advokaat te Veurne, bekleedt geen openbare functies.
26. Wervik.
J. Verhaeghe, uittredend katholiek, wordt herkozen.
A.J. Van Elslande trekt zich terug ten voordele van zijn zoon
Auguste-César, katholiek, schepen van Komen.
De uitbreiding van het kiesrecht heeft geen aanwijsbare gevolgen.
Wel zijn drie traditionele liberale bastions gevallen : Ieper, Diksmuide
en Veurne, maar dit ligt helemaal in de lijn van het katholiek offensief
dat in 1864 was ingezet. De overblijvende 'liberale kantons' zullen nog
lang standhouden, en met uitzondering van Mesen in 1890, niet meer in7 5 Acta sub Faict, 12.04.1872 Brief van Mgr. Faict aan A. De Man te Brugge
"les catholiques de Purnes vous réclament à cor et à cri, pour Ie conseil provincial.
Votre beau-frère Julien acceptant pour Hooglede-Staden, je me persuade que vous
ne laisserez pas votre Furnes en détresse ... pour être sûr de vaincre, i! importe de
préparer sans plus de retard la victoire."
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eens in katholieke handen vallen. Het katholiek offensief is dus virtueel
beëindigd.
De provincieraad telt thans .nog 11 liberalen tegen 58 katholieken,
waarvan .2 ook op de liberale lijst te Brugge voorkomen.
Ook in de provincieraden van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg
en Luxemburg handhaaft zich de katholieke meerderheid.
XXXV. 1874, 25 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste[, Hooglede, Kortrijk, Meien, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, V eurne, W ervik. Buitengewone verkiezing
voor het kanton Roesbrugge.
1. Ardooie.
Uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
2. Diksmuide.
Uittredende katholieken herkozen.
3. GisteL
G. Van Sieleghem wordt herkozen.
.
Th. Heyvaert, liberaal, is overleden. De katholieken slagen er in hun
kandidaat, H. Boutens, notaris te Leffinge, te doen verkiezen. Hij
bekleedt geen andere openbare functies.
4. Hooglede.
J. Van Caloen, katholiek, wordt herkozen.
B. Delaey wordt, om ons onbekende redenen, vervangen door D.
Delaey, katholiek gemeenteraadslid van Hooglede.
5. Kortrijk.
J. Mullier trekt zich terug en wordt vervangen door F. Mulliez,
advokaat te Moeskroen. Deze wordt, samen met de overige uittredende katholieke leden, zonder strijd verkozen.

6. Mesen.
Uittredende liberalen herkozen.
7. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen.
8. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen zonder strijd.
9. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen.
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10. Roesbrugge.

E. Visart, katholiek, heeft ontslag genomen. Tijdens de buitengewone
verkiezing sleept B. Syoen, liberaal burgemeester van Lo, dit mandaat in de wacht.
11. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen.
12. Torhout.
Uittredende katholieken herkozen.
13. Veurne.
Uittredende katholieken herkozen.
14. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen.
XXXVI. 1875, 24 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons
Brugge, lepér, Izegem en Ruiselede.
1. Brugge.
L. Van Ockerhout werd tot senator verkozen. Als zijn opvolger
wordt W. de T'Serclaes de Wommersom, grootgrondbezitter en katholiek gemeenteraadslid van Moerkerke, verkozen.
2. Ieper.
S. Verlynde, overleden, wordt opgevolgd door L. Biebuyck, advokaat te Ieper en katholiek.
3. Izegem.
F. Ameye, overleden, wordt opgevolgd door J. Gilles de Pélichy,
grootgrondbezitter en katholiek, die vanuit Antwerpen te Izegem geparachuteerd wordt, waar zijn familie bezittingen had.
4. Ruiselede.
Ch. Vander Bruggen, overleden, wordt opgevolgd door Ch. de
Madrid, grootgrondbezitter en katholiek schepen van Beernem.
XXXVII. 1876, 22 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge, Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendale, Popéringe, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede.
1. Avelgem.
Uittredende katholieken herkozen.
De bisschop, Mgr. Faict, komt rechtstreeks tussen om H. Ballekens,
voorzitter van de Katholieke Kring, te beletten onenigheid in de
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katholieke rangen te zaaien, en de kandidatuur van de uittredende
Casteleyn, die geen lid wil worden van de Katholieke Kring te steunen76.
2. Brugge.
Uittredende katholieken herkozen zonder strijd.

3. Harelbeke.
Uittredende liberalen herkozen.
4. Ieper.
Hevige strijd.
3 van de 5 uittredende katholieken worden herkozen.
H. Iweins wordt verslagen door F. de Stoers, eigenaar te Ieper en
liberaal, die precies de absolute meerderheid van 1050 stemmen
haalt ...
I. Malou haalt evenveel stemmen als Al. Struye, daar deze de oudste
is van de twee komt hij in ballotage met de liberaal F. Mergelynck. Al.
Struye verzaakt echter aan deze ballotage. F. Merghelynck is advokaat en bekleedt geen openbare functies.
5. Izegem.
Uittredende katholieken herkozen.
6. Menen.
Uittredende katholieken herkozen.
7. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen.
8. Nieuwpoort.
J.B. De Grave, die zich tijdens de laatste verkiezingen als liberaal
aangediend heeft, maar blijkbaar toch katholiek is, trekt zich terug.
In opdracht van Mgr. Faict moet de pastoor van Nieuwpoort met
hem zijn opvolging bespreken. De voorkeur van de bisschop gaat
naar Adolf Kempynck. Maar deze weigert en het is L. De Puydt,
notaris en liberaal gemeenteraadslid van Nieuwpoort, die verkozen
wordt, misschien niet zonder de hulp van de geestelijkheid, aangezien
de bisschop in elk geval de kandidatuur van Meynne wilde beletten 77 •
76 Acta 24.05.1876 Brief van Mgr. Faict aan de deken van Avelgem, 1.05.1876
Brief van Mgr. Faict aan H. Ballekens, 6.05.1876 Brief van H. Ballekens aan Mgr.
Faict, 8.05.1876 Brief van Mgr. Faict aan H. Ballekens, 14.07.1876 Brief van H. Ballekens aan Mgr. Faict, 30.07.1876 Brief van Mgr. Faict aan H. Ballekens, 12.08.1876
Brief van Mgr. Faict aan Goormachtigh, priester-leraar aan het College van Kortrijk.
77 Acta 9.05.1876 Brief van Mgr. Faict aan de pastoor van Nieuwpoort
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In extremis was een katholiek kandidaat: Verschave, opgedaagd,
hij maakte geen kans.
9. Passendale.
Ch. Bayart, uittredend katholiek, wordt herkozen.
Ch. Van Eecke trekt zich terug. Het voormalig liberaal raadslid Br.
Verlez, wordt verkozen ten nadele van de katholieke kandidaat Spillebout
10. Poperinge.
Uittredende katholiek herkozen.
11. Roesbrugge.
Uittredende liberalen herkozen.
12. Roeselare.
Na ernstige strijd worden de uittredende katholieken herkozen.
13. Ruiselede.
Uittredende katholiek herkozen.
Voor het eerst sinds 1864 boekt de katholieke partij verlies.

XXXVIII. 1877, 28 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons
Brugge, Diksmuide, Kortrijk, Oostrozebeke en Torhout.
1. Brugge.
W. de T'Serclaes is overleden, hij wordt opgevolgd, zonder strijd,
door R. Fraeys, notaris en gemeenteraadslid te Brugge.
2. Diksmuide.
A. Steverlynck is overleden. Zijn opvolger is de katholiek R. De
Groote, griffier van het vredegerecht en voormalig gemeenteraadslid.
3. Kortrijk.
J. Van Dale is overleden, hij wordt opgevolgd door J. Liebaert, katholiek, advokaat.
4. Oostvozebeke.
Eug. Van Outryve d'Ydewalle is tot volksvertegenwoordiger verkozen. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Emmanuel, katholiek
burgemeester van Oostrozebeke.
5. Torhout.
Ch. de Schietere de Lophem is overleden. Hij wordt opgevolgd door
A. Kervyn, eigenaar te Torhout, en katholiek.
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XXXIX. /878, 27 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, W ervik. Buitengewone verkiezing
in de kantons Brugge en Menen.
1. Ardooie.
Uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
2. Brugge.
Buitengewone verkiezing tengevolge van het overlijden van L. Ryelandt, en het ontslag wegens faillissement en veroordeling van H.
Gilliodts. Als opvolgers worden verkozen de katholieken :
Ch. Serweytens, handelaar te St. Pieters.
G. Kervyn de Lettenhove, eigenaar te St. Michiels.
3. Diksmuide.
De twee uittredende katholieken worden herkozen.
Door de wet van 13 mei 1878 werd aan Diksmuide een derde zetel
toegekend. Deze wordt veroverd door H. Vermeersch, industrieel en
voormalig gemeenteraadslid van Diksmuide. Katholiek.
De liberalen zijn niet opgekomen.
4. Giste!.
Uittredende leden ( 1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
5. Hooglede.
Uittredende katholieken herkozen.
6. Kortrijk.
L. Bruneel en J. Lagae trekken zich terug. In hun plaats worden A.
Coucke, handelaar te Kortrijk, zonder openbare functie en P. Vanden
Peereboom, eigenaar te Kortrijk, zonder openbare functie, samen met
de overige uittredende katholieken, zonder strijd, verkozen.
7. Menen.
Door de wet van 13 mei 1878 wordt een derde zetel toegekend. Deze
wordt veroverd door de katholiek Ch. Casteleyn, notaris en schepen
van Menen.
8. Mesen.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
9. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen.
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10. Oostende.
Ch. Janssens wordt herkozen. A. Valcke, overleden, wordt opgevolgd, zonder strijd, door Ed. Jean, liberaal.
11. Oostrozebeke.
B. Verhaeghe, katholiek, herkozen.
Emm. d'Ydewalle, geeft zijn ontslag om te Torhout op te komen. Hij
wordt vervangen door de katholiek J.B. de Béthune, advokaat en
eigenaar te Oostrozebeke, die nog geen openbare functie bekleedt.
12. Tielt.
H. Loontjens, katholiek, wordt herkozen.
L. de Schietere de Lophem, geeft, om familiale redenen, zijn ontslag.
Hij wordt opgevolgd door L. ne Mûelenaere, notaris en katholiek
schepen van Tielt.
13. Torhout.
G. DeSnick is overleden, hij wordt opgevolgd door A. Claeys, notaris
te Torhout.
Om ons onbekende redenen is ook C. Dela Fontaine van de katholieke kandidatenlijst verdwenen en vervangen door Emm. van Outryve
d'Y dewalle, gemeenteraadslid te Ruddervoorde en voorheen provincieraadslid te Oostrozebeke.
Zij worden samen met de overige twee uittredende katholieken verkozen.
14. Veurne.
E. Vanhee, katholiek, wordt herkozen.
L. Bieswal werd tot arrondissementscommissaris benoemd en neemt
ontslag. Hij wordt opgevolgd door R. De Spot, eigenaar te Veurne
en katholiek.
15. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen.
De katholieke meerderheid blijft behouden m Oost-Vlaanderen,
Antwerpen, Limburg, Luxemburg en Namen.

XL. 1879, 26 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Brugge,
Harelbeke, leper en Izegem.
1. Brugge.
P. Houtens is overleden. Hij wordt opgevolgd, zonder strijd, door
Ad. De Clercq, advokaat en katholiek gemeenteraadslid.
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2. Harelbeke.
J. De Coninck is overleden. Hij wordt opgevolgd door de onafhankelijke (liberale) V. De Do.ncker.
3. Ieper.
F. Merghelynck, liberaal, en A. Surmont, katholiek, zijn overleden.
Zij worden opgevolgd door G. de Vinck, burgemeester van Bossières,
die vanuit Antwerpen geparachuteerd wordt te Ieper waar zijn familie
bezittingen had; en H. Iweins, die in 1876 verslagen werd voor de
provincieraad. Beide zijn katholiek.
4. Izegem.
A. Van Ooteghem is overleden, hij wordt opgevolgd door E. Des
Cantons de Montblanc, eigenaar te Ingelmunster. Katholiek.

XLI. 1880, 24 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, PassendaZe, Poperinge, Roesbrugge, Ruiselede. Buitengewone verkiezing
voor het kanton Ardooie.
1. Ardooie.
A. Vuylsteke, liberaal, is overleden. Hij wordt vervangen door A.
de Thibault de Boesinghe, eigenaar te Zwevezele, katholiek.
2. Avelgem.
G. Vergauwe.n, katholiek, wordt herkozen.
De onenigheid in het katholiek kamp is opgelost, F. Casteleyn maakt
plaats voor H. Ballekens, fabrikant te Kortrijk, maar voorzitter van
de katholieke kring te Avelgem.
De liberalen bieden een hard maar vruchteloos verzet.
3. Brugge.
De katholieken beslissen van de twee gematigde liberalen Peers en
Otto de Nieulant van hun lijst te schrappen.
G. Kervyn de Lettenhave heeft ontslag genomen wegens verandering van woonst.
Aldus komen 3 mandaten vrij die toegekend worden aan Ch. de
Madrid, voorheen raadslid voor het kanton Ruiselede, A. Ronse,
schepen van Brugge en E. Visart de Bocarmé, eigenaar te St. Kruis,
die samen met de overige uittredende leden verkozen worden zonder
strijd.
4. Harelbeke.
J. Storme, uittredend lid, voorheen liberaal, wordt nu op de katholieke lijst herkozen.
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De uittredende onafhankelijke liberaal V. De noncker wordt verslagen door Fr. Vercruysse, rentenier te Kortrijk. Katholiek.
5. Ieper.
Vergeefse strijd van de liberalen.
De enige uittredende liberaal, F. de Stuers, wordt verslagen door de
katholiek A. Struye, eigenaar te Ieper, die reeds herhaaldelijk tevergeefs gepoogd had toegang te krijgen tot de Raad.
De overige uittredende katholieken worden herkozen.
6. Izegem.
Uittredende katholieken herkozen.
7. Menen.
Uittredende katholieken herkozen. Vergeefse strijd van twee liberalen.
8. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen.
9. Nieuwpoort
Uittredende liberaal herkozen, zonder strijd.
10. Passendale.
Ch. Bayart trekt zich terug ten voordele van zijn zoon Jules, katholiek burgemeester van Passendale.
De uittredende liberaal Br. Verlez stelt zich geen kandidaat meer,
A. De Coussemaker, katholiek komt in zijn plaats, zonder strijd.
11. Poperinge.
De overleden Ch. Devos wordt vervangen door J. Van Tours, stadsontvanger van Poperinge en katholiek. Vergeefse strijd van de liberalen.
12. Roesbrugge.
De twee uittredende liberalen worden nu als katholieken, zonder strijd,
herkozen.
13. Roeselare.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Ruiselede.
Ch. de Madrid heeft ontslag genomen om zich te Brugge kandidaat te
stellen. Hij wordt opgevolgd door M. Van der Bruggen, katholiek
gemeenteraadslid van Wingene.
Na deze verkiezingen blijven nog enkel 5 liberalen m de provincie-
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raad zetelen. Drie voormalige liberalen zijn naar de katholieke partij
overgelopen. De katholieke meerderheid bleef gehandhaafd in de provincieraden van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luxemburg en
Namen.

XLII. 1882,22 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Gistel, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele, Oostende,
Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik.
1. Ardooie.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.

2. Diksmuide.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
3. GisteL
Uittredende leden (1 katholiek en 1 liberaal) herkozen.
De bisschop heeft er bij de deken van Gistel op aangedrongen alles
in het werk te stellen om de verkiezing van Ch. Van Iseghem te verzekeren, omdat dit de verkiezing voor de Kamers in juni zal beinvloeden 78 •
4. Hooglede.
Hevige strijd. De uittredende katholieken worden herkozen.
5. Kortrijk.
Door de wet van 3 mei 1882 werd het kanton Moeskroen van Kortrijk
afgescheiden en als zelfstandig kanton opgericht. Tevens worden 2
mandaten overgedragen. De twee mandatarissen uit de streek van
Moeskroen A. del Fosse et d'Espierres en Fl. Mulliez trekken zich te
Kortrijk terug. De overige 6 uittredende katholieken worden zonder
strijd herkozen.
6. Mesen.
F. De Meester, uittredend liberaal, wordt herkozen.
J.F. Therry trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door C. Glorie, liberaal schepen te Nieuwkerke. De katholieken leveren geen strijd.
7. Moeskroen.
Door de wet van 3 mei 1882 werd het kanton Moeskroen opgericht,
voorzien van 2 mandaten.

78

Acta 1.03.1882.
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Na hevige strijd worden de twee katholieke mandatarissen, die zich
te Kortrijk hadden teruggetrokken, A. del Fosse et d'Espierres en
Fl. Mulliez verkozen.
8. Moorsele.
A. Devos, uittredend katholiek, wordt herkozen.
A. Buysens, katholiek, trekt zich terug. Dit veroorzaakt onenigheid
in het katholieke kamp. A. Devos wil zich terugtrekken indien hem
als medekandidaat 0. Van Steenbrugge opgedrongen wordt. De bisschop komt tussen om de kandidatuur van Charles, zoon van de uittredende Buysens, te steunen 70 • Deze wordt verkozen. Hij was katholiek burgemeester van Gullegem.
De liberalen hebben zich hiertegen tevergeefs verzet.
9. Oostende.
E. Jean, liberaal, herkozen.
Ch. lanssens is tot volksvertegenwoordiger verkozen, hij wordt opgevolgd door L. Maryssael, liberaal schepen van Oostende.
De katholieken bieden geen weerstand.
10. Oostrozebeke.

Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
11. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Torhout.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
13. Veurne.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.

XLIII. 1883, 22 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton Torhout.
J . de Crombrugghe is op 13 juni 1882 tot senator verkozen. Hij wordt,
zonder strijd, opgevolgd door A. Van Caloen, eigenaar te Loppem, zonder
openbare functies.
7 9 Acta 3.05.1882 en 13.05.1882. Brieven van Mgr. Faict aan de pastoor van
St.-Eloois-Winkel.
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XLIV. 1884, 25 mei. Verkiezingen voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, PassendaZe, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede.
Deze verkiezingen hebben voor het eerst plaats op een zondag. Zij staan
eens te meer in de schaduw van de parlementsverkiezingen van 10 juni
daaropvolgend, die aan de katholieken de verhoopte en verwachte overwinning zullen bezorgen.

1. Avelgem.
H. Ballekens, katholiek, wordt herkozen.
G. Vergauwen heeft ontslag genomen, hij wordt opgevolgd door zijn
broer Octave, die geen enkele openbare functie bekleedt. Katholiek.
2. Brugge.
De liberale partij beslist niet op te komen. Maar een gepensionneerde
douanier, Delforge, komt toch als onafhankelijke liberale kandidaat
op.
De katholieken dragen alle uittredende kandidaten opnieuw voor, met
uitzondering van Ch. de Madrid, die sinds 1880 naar het liberale kamp
is overgelopen. In zijn plaats komt H . Claeys, oud-notaris en schepen
van Oostkamp, schoonbroer van Mgr. Faict.
Allen worden zonder moeilijkheden verkozen.
3. Harelbeke.
J. Storme wordt weerom als katholiek herkozen.
Fr. Vercruysse ruimt de plaats voor zijn zoon Georges, katholiek,
die geen openbare functie bekleedt.
4. Ieper.
G. de Vinck heeft ontslag genomen wegens woonstverandering, hij
wordt opgevolgd door E. de Thibault de Boezinghe, eigenaar te Boezinge, zonder openbare functie en katholiek.
De overige uittredende katholieke leden worden herkozen. De liberale gaan de strijd niet aan .
5. Izegem.
Tevergeefs gaan de liberalen de strijd aan. De twee uittredende katholieken worden herkozen.
6. Menen.
J. Valcke en Ch. Casteleyn, katholieken, herkozen. J. Ch. Van
Ackere trekt zich terug ten voordele van zijn zoon Jules, die geen
ope.nbare functie vervult. De liberalen bieden geen strijd.
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7. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
8. Nieuwpoort
Uittredende liberaal herkozen, zonder strijd.
9. Passendale.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
10. Poperinge.
Uittredende katholiek herkozen, zonder strijd.
11. Roesbrugge.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Roeselare.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
13. Ruiselede.
Uittredende katholiek herkozen, zonder strijd.
In de provincie Luxemburg hebben de liberalen de meerderheid behaald.
XLV. 1885,24 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton Brugge.

Ch. Breydel, overleden, wordt opgevolgd door E. Cauwe, schepen van
Brugge.
A. Ronse werd tot volksvertegenwoordiger gekozen, hij wordt opgevolgd door L. Kervyn de Meerendrée, eigenaar te Brugge, zonder openbare functie. De liberalen gaan de strijd niet aan.

XLVI. 1886, 23 mei. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste/, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele,
Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne, Wervik. Buitengewone verkiezing voor de kantons Menen en Roeselare.

1. Ardooie.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Diksmuide.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
3. Gistel
H. Bouteos is overleden.
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Hevige strijd tussen G. Van Sieleghem, uittredend lid, en F. Denis
liberalen, en de katholieken H. Van Vijve, en A. de Crombrugghe de
Looringhe, schepen van Moere.
De katholieke kandidaten worden verkozen.
4. Hooglede.
Spijts de opkomst van een onafhankelijk liberaal, Verduyn, worden
de uittredende katholieken herkozen.
5. Kortrijk.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
6. Menen.
Ch. Casteleyn neemt ontslag, hij wordt opgevolgd, zonder strijd, door
dokter A. Rembry, katholiek gemeenteraadslid en stadsarchivaris.
7. Mesen.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
De katholieken onthouden zich met instemming van de bisschop.
8. Moeskroen.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
9. Moorsele.
Ch. Buysens is overleden. Ditmaal kan men blijkbaar A. Devos
uittredend lid, overtuigen de kandidatuur te aanvaarden van 0. Van
Steenbrugghe, notaris en katholiek burgemeester van Moorsele, tegen
wie hij bij de vorige verkiezing zijn veto had gesteld.
Beiden worden verkozen, zonder strijd.
10. Oostende.
Hier heerst onenigheid in de liberale rangen. L. Maryssael werd uit
de liberale partij gestoten 80 • Maar hij komt als onafhankelijke toch
weer op. De Joufnal de Bruges signaleert, naast de uittredende E.
Jean, de kandidaturen van Van Loo, A. Debreyne en Ch. Janssens,
burgemeester en voormalig provincieraadslid. Maar allen weigeren.
Daarop worden E. J anssens, industrieel en broer van de burgemeester, samen met E. Jean, als officiële liberale kandidaten aangeduid 8 1 •
De katholieken nemen zich voor twee kandidaten voor te dragen :
advokaat Van Caillie en bankier Staesens, maar zien uiteindelijk toch
hiervan af 82 • Aldus worden de twee liberale kandidaten na een strijd
met ·Maryssael verkozen.
80
81
82

W. Maervoet, o.c., p. 72.
Journat de Bruges 21.04.1886 en 7.05.1886. Gazette van Brugge 5.05.1886.
Gazette van Brugge 1.05.1886 en 22.05.1886.
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11. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Roeselare.
J. Mahieu is overleden, hij wordt, zonder strijd, opgevolgd door A.
Spillebout, katholiek burgemeester van Roeselare.
13. Tielt.
Uittredende katholieken verkozen, zonder strijd.
14. Torhout.
Uittredende katholieken verkozen, zonder strijd.
15 . Veurne.
Uittredende katholieken verkozen, zonder strijd.
16. Wervik.
Uittredende katholieken verkozen, zonder strijd.
In de provincie Luxemburg hebben de liberalen nog steeds een meerderheid van twee zetels.

XLVII. 1887, 22 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons
Kortrijk en Roesbrugge.
1. Kortrijk.
L. Van den Bulcke, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door
J. Toye, katholiek schepen van Zwevegem.
2. Roesbrugge.
Notaris J. Capelle heeft moeten ontslag nemen ingevolge faillissement.
Hij wordt opgevolgd zonder strijd, door J. Floor, .notaris te Haringe.
Katholiek.

XLVIII. 1888, 27 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendate, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone
verkiezing voor het kanton Ardooie.
Opnieuw staan deze verkiezingen in de schaduw van de parlementsverkiezingen van 12 juni.
1. Ardooie.
V. Van den Bussche, overleden, wordt opgevolgd door zijn zoon
Cyrille, katholiek burgemeester van Ardooie.
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2. Avelgem.
H. Ballekens wordt herkozen.
0. Vergauwen trekt zich terug en wordt opgevolgd door A. Van
Wassenhove, eigenaar te Kerkhove.
De liberalen leveren geen strijd.
3. Brugge.
A. De Clercq, verkozen tot volksvertegenwoordiger, wordt opgevolgd
door dokter K. Vanden Bon, katholiek gemeenteraadslid van OedeIem. 0. van Caloen trekt zich terug en wordt opgevolgd door E .
van Caloen, katholiek gemeenteraadslid te Brugge. Mgr. Faict had
als opvolger advokaat de Halleux voorgesteld.
J. de Thibault de Boezinghe, overleden, wordt opgevolgd door Et.
de Vrière, eigenaar te Beernem. Mgr. Faict had Emile of Désiré
de Thibault de Boesinghe, zonen van de overledene voorgesteld 8 3 •
De liberalen komen niet op.
Het valt op hoe ditmaal door de katholieke pers onderlijnd wordt
dat de drie kandidaten vlaamssprekend zijn en de landbouw zeer
genegen.
4. Harelbeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
5. Ieper.
D. Breyne trekt zich terug, hij wordt vervangen door Ch. de Patin
de Langemark, schepen van Langemark, die echter op 10 juni daaropvolgend overlijdt.
De overige uittredende katholieken worden herkozen, zonder strijd.
6. Izegem.
J. Gilles de Pélichy wordt herkozen.
Baron de Montblanc trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door L.
Derynck, katholiek schepen van Emelgem.
De liberalen hebben tevergeefs strijd geleverd.
7. Menen.
A. Rembry wordt herkozen.
J. Valcke trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door P. Vanden
Berghe, katholiek burgemeester van Menen.
8 3 Acta 16.03.1888 Brief van Mgr. Faict aan Eug. De Cock. Deze mocht een
3e kandidaat voorstellen maar het moest er een uit het Noorden van Brugge zijn.
Ook daar zou de bisschop niet gevolgd worden aangezien K. Vanden Bon afkomstig
was van Oedelem.
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Ook J.A. Van Ackere, burgemeester van Wevelgem, trekt zich terug
en wordt vervangen door L. Van Damme, gewezen vlasverkoper te
Wevelgem. Katholiek.
De liberalen zijn niet opgekomen.
8. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
9. Nieuwpoort
Hevige strijd. De uittredende liberaal L. De Puydt, moet de plaats
ruimen voor F. De Rudder, brouwer te Nieuwpoort, katholiek. Mgr.
Faict had advokaat Kempynck gewenst, maar deze weigerde 84 •
10. Passendale.
J. Bayart wordt herkozen zonder strijd.
A. de Coussemaker trekt zich terug, en wordt vervangen door H.
Parret, notaris en gemeentesecretaris van Zonnebeke.
De libeualen komen niet op.
11. Poperinge.
Uittredende<<katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Roesbrugge.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
13. Roeselare.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Ruiselede.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
XLIX. 1889, 26 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons
Avelgem, leper, Meulebeke 'en Ruiselede.
1. Avelgem.

H. Ballekens, overleden, wordt opgevolgd door zijn zoon Florent,
rechter aan de koophandelsrechtbank te Kortrijk. Katholiek.
2. Ieper.
Ch. de Patin de Langemarck, overleden, wordt opgevolgd door L.
de Gheus d'Elzenwalle, katholiek burgemeester van Voormezele.

8 4 Acta 17.02. en 8.03.1888 Brieven aan Ad. Kempynck en 6.03.1888 aan de Roo,
burgemeester van Nieuwpoort.
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3. Meulebeke.
P. Plettinck, overleden, wordt opgevolgd door E. Goethals, katholiek
burgemeester van Meulebeke, kandidaat van Mgr. Faict85 •
4. Ruiselede.
M. Van der Bruggen is verkozen tot volksvertegenwoordiger.
Er heerst enige moeilijkheid omtrent zijn opvolging. Aanvankelijk
denkt men aan dokter M. Carton, schepen te Wingene, maar uiteindelijk wordt A. Mulle de Terscheuren, zoon van de Gentse Senator, te Ruiselede geparachuteerd door de katholieken en verkozen.
L. 1890, 25 mei. Verkiezingen voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele, Oostende,
Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne en Wervik. Buitengewone verkiezing voor de kantons Brugge en Passendale.

1. Ardooie.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Brugge.
K. Van den Bon is overleden. Als opvolger denken de katholieken
aan twee kandidaten ofwel A. Verstraete ofwel J. Strubbe. Men opteert voor deze laatste, voorstander van Brugge-Zeehaven. Hij is
katholiek gemeenteraadslid te Brugge en wordt zonder strijd verkozen.
3. Diksmuide.
Fr. de Crombrugghe en R. De Groote worden herkozen.
H. Vermeersch is overleden. Als opvolger wordt notaris Valcke
aangeduid, maar senator Ch. de Coninck de Merckem gaat hiermee
niet akkoord. Hij roept een nieuwe poll samen waar Valcke en
Quatannens het moeten afleggen voor zijn kandidaat: B. Baert. Als
reactie op deze manipulatie draagt een 'société de zwanzeurs' de
Broeders van het edele Ganzenspel, hun deken, Dés. Vanden Weghe,
kandidaat-notaris, als onafhankelijk kandidaat voor 86 •
B. Baert, handelaar te Diksmuide wordt, samen met de twee uittredenden, verkozen op de katholieke lijst.
4. GisteL
A. de Crombrugghe de Looringhe wordt herkozen.

85
86

Acta 11.05.1889 Brief van Mgr. Faict aan de pastoor van Meulebeke.
Joumal de Bruges 22.05.1890 en Gazette van Brugge 12.05.1890.

203

H. Van Vyve trekt zich terug en wordt vervangen door J. Vander
Heyde, advokaat te Oostende en katholiek.
De liberalen komen niet op.
5. Hooglede.
Uittredende katholieken herkozen zonder strijd.
6. Kortrijk.
Ch. De Mulié is overleden, hij wordt vervangen door 0. Landas,
advokaat en katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk.
J. Liebaert werd verkozen tot volksvertegenwoordiger, hij wordt opgevolgd door zijn broer, Albert, industrieel te Kortrijk en katholiek.
A. Coucke trekt zich terug en wordt opgevolgd door A. Verhaeghe,
particulier te Vichte, katholiek.
De overige uittredende katholieken worden samen met hen zonder
strijd verkozen.
7. Mesen.
F. De Meester trekt zich, in extremis, terug. Als gevolg hiervan stelt
ook C. Glorie zich geen kandidaat meer. Blijkbaar verrast door deze
beslissingen, hebben de liberalen geen tijd meer om nieuwe kandidaten in stelling te brengen. Verkozen, zonder strijd:
G. Bru.neel, eigenaar en gemeenteraadslid te Kemmel, en
E. Thevelin, notaris te Mesen. Beide hadden de steun van het bisdom.
Het was de eerste maal sinds 1866 dat de katholieken de strijd aangingen. Daarmee is het voorlaatste liberaal bastion gevallen. De
toon die de Joumal d'Ypres aanslaat, laat vermoeden dat de katholieken niet vreemd waren aan de beslissing van F. De Meester87 •
8. Moeskroen.
De uittredende katholieken hebben voor het eerst sinds 12 jaar af te
rekenen met een tegenstander, die door de Joumal de Bruges als onafhankelijk liberaal, en door de Gazette van Brugge als socialist bestempeld wordt 88 • Deze kan echter een vlotte katholieke overwinning
niet beletten.
9. Moorsele.
Al. Devos wordt zonder moeilijkheid herkozen.
Maar de andere uittredende katholiek, 0. Van Steenbrugge wordt ditmaal openlijk bestreden door een partijgenoot: A. De Brie, notaris
87 Acta 6.05.1890 en 8.05.1890 Brieven aan Colaert te Ieper en de pastoor van
Warneton en Joumal d'Ypres 21 , 24 en 28.05.1890.
88 Joumal de Bruges 21.05.1890, Gazette van Brugge 24.05.1890.

204

te Gullegem. Deze behaalt de overwinning. Tevergeefs had Mgr. Faict
bij de pastoor van Gullegem aangedrongen 0. Van Steenbrugge niet
te bestrijden89 • De liberalen kwamen niet op.
10. Oostende.
Uittredende liberalen herkozen, zonder strijd.
11. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Passendale.
J. Bayart, overleden, wordt vervangen door Ch. Begerem, notaris te
Passendale, na strijd met een liberale tegenkandidaat Demeurisse.
13. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Torhout.
A. van Cal oen, A. Claeys en E. van Outryve d'Y dewalle, uittredende
leden, worden herkozen zonder strijd. A. Kervijn trekt zich terug,
hij wordt vervangen door M. Vande Walle, advokaat te Brugge en
katholiek.
15. Veurne.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
16. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd. Volgens de Joumal
d'Ypres zijn de liberalen sinds 1860 niet meer opgekomen.

Ll. 1891, 24 mei. Buitengewone verkiezing voor de kantons Brugge,
leper, Izegem.
1. Brugge.
Bug. De Cock is overleden. De katholieke kiesvereniging stelt als
opvolger voor A. D'Hondt, katholiek gemeenteraadslid te Blankenberge, met de vermelding dat hij antisocialist is, Vlaming en niet tegen
Brugge-Zeehaven.
De liberalen gaan de strijd niet aan en A. D'Hondt is verkozen.
2. Ieper.
In februari hebben de katholieken eindelijk de gemeenteraad veroverd. L. Biebuyck heeft ontslag genomen, als gevolg van de gerechte89

Acta 8.03.1890 Brief van Mgr. Faict aan de pastoor van Gullegem.
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lijke carrière die hij aangaat. De katholieken wijzen als zijn opvolger
aan E. Fraeys, bankier te Ieper.
De liberalen, gesteund - althans volgens de Gazette van Brugge door de socialisten, stellen er de kandidatuur van Hautekiet tegenover,
die het onderspit delft.
3. Izegem.
L. De Rynck is overleden. Voor zijn opvolging wordt gevochten door
V. Van den Bogaerde, schepen van Izegem en officieel kandidaat
van de katholieke kiesvereniging en Ameye, een onafhankelijke, die
volgens de katholieke kranten liberaal en volgens de liberale kranten
katholiek is. Van den Bogaerde wordt verkozen.
Lil. 1892, 22 mei. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendate, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone
verkiezing voor de kantons Diksmuide, Kortrijk, Moeskroen en
Oostende.

Deze verkiezingen staan in de schaduw van de algemene parlementsverkiezingen van 14 juni.
De wet van 9 mei 1892 op de zetelaanpassing van de provincieraden
kent aan West-Vlaanderen 5 nieuwe mandaten toe.
1. Avelgem.

Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Brugge.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
De nieuwe zetel toegekend door de wet van 2 mei 1892 wordt ingenomen door Albert Ruzette, advokaat en zoon van de aan het
bewind zijnde gouverneur. Katholiek.
3. Diksmuide.
De overleden R. De Groote wordt opgevolgd, zonder strijd, door
zijn zoon Eugène, advokaat te Klerken, katholiek.
4. Harelbeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
5. Ieper.
A. Struye trekt zich terug en wordt opgevolgd door J. Berghma.n, katholiek gemeenteraadslid te Ieper.
De overige vier uittredende katholieken worden herkozen zonder
strijd.
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6. Izegem.
De uittredende katholieken worden opnieuw bestreden door de onafhankelijke Ameye, waarvan de Joumal de Bruges ditmaal erkent
dat hij liberaal is.
De katholieken worden herkozen.
7. Kortrijk.
Door de wet van 9 mei 1892 verwerft Kortrijk een 7e zetel, die zonder strijd ingenomen wordt door Ch. Rolin, eigenaar te Kortrijk en
katholiek.
8. Menen.
L. Vandamme trekt zich terug. Als zijn opvolger wordt door de
katholieke kiesvereniging H. D'Hondt aangeduid, uit Wevelgem, samen met de twee uittredende katholieken wordt hij bestreden door
3 tegenkandidaten, die volgens de Joumal de Bruges liberaal zijn, en
volgens de Gazette van Brugge socialist. De katholieken winnen het
pleit.
9. Meulebeke.
E. Goethals wordt herkozen.
J.A. Opsomer trekt zich terug en wordt vervangen door St. Reynaert,
katholiek burgemeester van Aarsele.
De liberalen komen niet op.
10. Moeskroen.
De wet van 9 mei 1892 kent een derde zetel toe die ingenomen
wordt, zonder strijd, door J. Poullet, industrieel te Dottignies en
katholiek.
11. Nieuwpoort
Uittredende katholiek herkozen.
12. Oostende.
De wet van 9 mei 1892 kent een derde zetel toe. Er dagen drie
liberale gegadigden op, Zwaenepoel, burgemeester van Bredene, Van
Imschoot, voorzitter van de Association cammerciale de !'arrondissement d'Ostende en A. Liebaert, schepen van Oostende. De eerste
twee trekken zich terug. De laatste wordt verkozen zonder strijd.
13. Passendale.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Poperinge.
J. Van Tours neemt ontslag. Hij wordt opgevolgd, zonder strijd,
door Bug. Van Merris, katholiek schepen van Poperinge.
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15. Roesbrugge.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
16. Roeselare.
De uittredende H. Horrie trekt zich terug, hij wordt vervangen door
A. Carlier, katholiek gemeenteraadslid, en zoals zijn voorganger radikaal vlaamsgezind.
A. Spillebout, tot volksvertegenwoordiger gekozen, wordt vervangen
door notaris Ph. De Brabant, katholiek.
De wet van 9 mei 1892 kent een derde zetel toe, die ingenomen
wordt door L. Leyn, katholiek schepen van Rumbeke.
Aldus is de Roeselaarse vertegenwoordiging in de Raad helemaal
vernieuwd en uitgebreid, zonder dat de liberalen zelfs een poging
deden om hierin tussen te komen.
17. Ruiselede.
Uittredend katholiek herkozen.
Bij het publiceren van de verkiezingsuitslagen merkt de Gazette van
Brugge op : "De tegenwoordige kiezingen en hebben de koortsige bedrijvigheid niet opgewekt die men bij vroegere kon bespeuren 90".
Lil/. 1893, 28 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton Tielt.

L. De Mûelenaere, overleden, wordt opgevolgd, zonder strijd, door
zijn schoonbroer, U. Baert, handelaar te Tielt, katholiek.

LIV. 1894, 28 oktober. Verkiezing voor alle kantons.
De grondwetsherziening van 1893, die het algemeen meervoudige stemrecht invoert, maken algemene verkiezingen voor alle politieke lichamen
noodzakelijk.
De provincieraadsverkiezingen behouden nog steeds het principe van
de absolute meerderheid om verkozen te zijn. Er werden nog geen
plaatsvervangers voorzien. De kieswetten van 12 april en 28 juni 1894
voorzien (art. 167) dat, indien het aantal kandidaten het aantal te begeven mandaten niet overtreft, de kandidaten als verkozen zullen uitgeroepen worden, zonder andere formaliteiten (d.i. reële verkiezing).
1. Ardooie.
A. de Thibault de Boesinghe en C. Van den Bussche, uittredende
katholieken, verkozen zonder strijd.
go
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2. Avelgem.
A. Van Wassenhave en F. Ballekens, uittredende katholieken, verkozen zonder strijd.
3. Brugge.
J. Strubbe neemt ontslag, en wordt vervangen door P. Gielis, katholiek schepen van Uitkerke.
De liberalen gaan de strijd aan, maar alle katholieken worden in de
eerste stemronde verkozen. Het zijn A. D'Hondt, L. Kervyn de
Meerendrée, E. Visart, H. Claeys, Ch. Serweytens, E. Van Caloen,
Fr. Van den Abeele, R. Fraeys, Et. de Vrière, E. Cauwe, A. Ruzette en P. Gielis.
4. Diksmuide.
F. de Crombrugghe trekt zich terug. Hij wordt vervangen door C.
Quatannens, landbouwer te Esen.
De liberalen brengen J. Van Hille tegen hem in het gareel.
De verkiezing verloopt in het voordeel van de katholieken. De uittredende katholieken B. Baert, E. De Grote, worden samen met C.
Quatannens verkozen.
5. GisteL

A. de Crombrugghe trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door een
onafhankelijke die echter de steun van het bisdom geniet, L. Van
Iseghem, burgemeester en directeur van de suikerfabriek te Snaaskerke. Deze wordt verkozen zonder strijd, samen met de uittredende
katholiek J. Van der Heyde.
6. Harelbeke.
J. Storme en G. Vercruysse, uittredende katholieken, verkozen zonder strijd.
7. Hooglede.
J. Van Caloen trekt zich terug. Van Outryve wordt als zijn katholieke opvolger aangeduid. De liberalen stellen tegenover deze 1 tegenkandidaat. A. Biebuyck, olieslager te Hooglede. Deze wordt verkozen,
samen met de uittredende katholiek D. De Laey.
8. Ieper.
H . lweins is tot volksvertegenwoordiger verkozen. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Henri, katholiek gemeenteraadslid van leper.
Samen met E. de Thibault de Boesinghe, L. de Gheus, E. Fraeys en
J. Berghman, uittredende katholieke leden, wordt hij zonder strijd
verkozen.
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9. Izegem.
J. Gilles de Pélichy en V. Vanden Bogaerde, uittredende katholieken,
worden herkozen, spijt het verzet van de onverbeterlijke onafhankelijke liberaal A.meye.

10. Kortrijk.
Ch. Rolin trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door dokter A.
Depla, katholiek.
Ch. Soudan is overleden en wordt opgevolgd door C. Samain, katho·
Iiek burgemeester van St. Denijs.
Samen met hen worden de uittredende katholieken 0. Landas, P.
Vanden Peereboom, J. Toye, A. Verhaeghe en A. Liebaert opnieuw
verkozen zonder strijd.

11 . Menen.
H . D'Hondt is overleden. Als zijn opvolger wordt J. Van Laere,
brouwer te Wevelgem, aangeduid.
A. Rembry trekt zich terug. A. Cappelle, katholiek schepen van
Menen, wordt als zijn opvolger aangeduid.
Tenslotte wordt de uittredende P. Van den Berghe herkozen.
Alle drie zijn katholiek. Tegen hen zijn de liberalen tevergeefs in het
strijdperk getreden.
12. Mesen.
De uittredende katholieken E. Thevelin en G. Bruneel worden verkozen na een strijd met liberale tegenkandidaten (liberaal-socialistische tegenkandidaten, volgens de Gazette van Brugge).
13 . Meulebeke.
E. Goethals en St. Reynaert, uittredende katholieken, worden verkozen na een strijd met L. Boone, kandidaat van de Kristene (Demokratische) Volkspartij.
14. Moeskroen.
De drie uittredende katholieken Fl. Mulliez, A. del Fosse et d'Espierres en J. Poullet, worden verkozen na een hevige strijd met 1
kristen-demokraat en 1 socialist.
15. Moorsele.
De uittredende katholieken A. Devos en A. De Brie verkozen zonder
strijd.
16. Nieuwpoort.
De uittredende katholiek Fr. De Rudder is gestorven. De strijd oot210

popt zich tussen de liberaal L. De J aegher en de katholiek Fr. de
Crombrugghe de Picquendale, burgemeester van Vladslo, die tot
1894 in het kanton Diksmuide verkozen was. Deze wint het pleit.
17. Oostende.
De uittredende liberalen Ed. Jean, Ern. lanssens en Aug. Liebaert,
worden zonder strijd gekozen.
18. Oostrozebeke.
De uittredende katholieken B. Verhaeghe en J.B. de Béthune, worden na strijd met de liberalen verkozen.
19. Passendale.
Ch. Begerem geeft zijn ontslag wegens verandering van woonst, hij
wordt opgevolgd door de katholiek E. Masschelein, handelaar te
Passendale.
H. Parret, uittredend katholiek, wordt samen met Masschelein verkozen, zonder strijd.
20. Poperinge.
De uittredende katholiek Eug. Van Merris, wordt herkozen zonder
strijd.
21. Roesbrugge.
De uittredende katholieken B. Syoen en J. Floor worden herkozen
zonder strijd.
22. Roeselare.
De uittredende katholieken A. Carlier, Ph. De Brabant, L. Leyn,
worden herkozen na strijd met 3 liberale tegenkandidaten.
23. Ruiselede.
De uittredende katholiek A. Mulle de Terscheuren wordt herkozen
zonder strijd.
24. Tielt.
De uittredende katholieken H. Loontjens en U. Baert worden herkozen zonder strijd.
25. Torhout.
A. Claeys neemt ontslag wegens verandering van woonst, hij wordt
opgevolgd door Fr. De Brabandere, katholiek burgemeester van
Torhout. De drie andere uittredende katholieken A. Van Caloen,
M. Van de Walle en E. van Outryve d'Ydewalle worden eveneens
zonder strijd herkozen.
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26. Veurne.
De uittredende katholieken Ed. Van Hee en R. De Spot worden herkozen zonder strijd.
27. Wervik.
De uittredende katholieken J. Verhaeghe en A.C. Van Elslande worden herkozen, zonder strijd.
Het Algemeen meervoudig stemrecht heeft geen WIJztgmgen aangebracht in de samenstelling van de Raad, die thans 7 6 leden telt en samengesteld is uit 72 katholieken en 4 liberalen. In de grenskantons zien
wij de socialisten en kristen-demokraten zich manifesteren, maar dank
zij het behoud van het stelsel van de absolute meerderheid maken zij
geen kans.
Op te merken valt dat alle leden in de eerste stemronde verkozen
werden. Ballotage was overbodig.
Na de ballotage van 4 november is de meerderheid in de provincieraad van Brabant nu ook in handen van de katholieken, die aldus met
uitzondering van de provincies Luik en Henegouwen, alle provincieraden
controleren.
LV. 1896, 26 juli. Verkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide,
Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele, Oostende,
Oostrozebeke, Tielt, Torhout, V eurne, W ervik. Buitengewone verkiezing voor de kantons Avelgem, Menen en Poperinge.

Voortaan vallen de provincieraadsverkiezingen na de parlementsverkiezingen die dit jaar op 5 en 12 juli in West-Vlaanderen plaats hebben.
Eens te meer wordt de aandacht daardoor van de provincieraadsverkiezingen afgeleid.
1. Ardooie.
2 uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Avelgem.
A. Van Wassenhove, overleden, wordt opgevolgd door V. Moreels,
katholiek schepen van Tiegem.
3. Diksmuide.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
4. GisteL
J. Van der Heyde werd verkozen tot volksvertegenwoordiger, hij
wordt opgevolgd, zonder strijd, door 0 . de Crombrugghe de Loo212

ringhe, eigenaar te Moere, gewezen burgemeester van Ichtegem, katholiek.
L. Van Iseghem wordt eveneens zonder strijd herkozen.
5. Hooglede.
Er heerst strijd tussen A. Biebuyck, uittredend liberaal, die door de
Gazette van Brugge nu als katholiek bestempeld wordt, en een onafhankelijke: H. Masureel. Biebuyck wordt herkozen, samen met D.
De Laey, het ander uittredend lid.
6. Kortrijk.
De 7 uittredende katholieken zonder strijd herkozen.
7. Menen.
A. Cappelle werd senator, hij wordt zonder strijd opgevolgd door L.
Vuylsteke, katholiek schepen van Menen.
8. Mesen.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
9. Moeskroen.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.

10. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
11. Oostende.

De drie uittredende liberalen hebben eerst en vooral af te rekenen
met een nieuwe kandidaat in eigen gelederen, Van Schelle, die spoedig het zwijgen wordt opgelegd, maar vooral met drie socialistische
tegenkandidaten. Deze moeten echter wijken voor de traditie: de
liberalen worden herkozen.
12. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
13. Poperinge.
E. Van Merris, tot volksvertegenwoordiger verkozen, wordt opgevolgd, zonder strijd, door G. Lebbe, katholiek gemeenteraadslid van
'Poper:inge.
14. Tielt.

Strijd tussen katholieken en liberalen.
De uittredende katholieken worden herkozen.
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15. Torhout.
Emm. van Outryve d'Y dewalle neemt ontslag en wordt opgevolgd
door zijn neef Paul. De andere uittredende katholieken worden herkozen, na strijd met kristen-democraten en liberalen.
16. Veurne.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
17. Wervik.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
De Journat de Bruges 91 publiceert een interessante statistiek: in gans
het land waren er in 111 kieskantons 326 provincieraadsleden te verkiezen, daarvan werden er in 39 kantons 98 raadsleden als verkozen uitgeroepen, zonder strijd: 34 in West-Vlaanderen, 19 in Oost-Vlaanderen,
15 in Luik, 10 in Antwerpen, 7 in Luxemburg, 7 in Namen, 3 in Henegouwen, 2 in Brabant, 1 in Luik.
In .Brabant verliezen de katholieken opnieuw hun meerderheid.
LVI. 1898, 5 juni. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, Passendate, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone verkiezing voor het kanton V eurne.

Door de wet van 22 april 1898 op de provincieraadsverkiezingen wordt
voorgeschreven dat voortaan ook plaatsvervangers zullen verkozen worden, deze moeten echter ook de absolute meerderheid halen om verkozen
te zijn. Een voorstel om de evenredige vertegenwoordiging in de provincieraden in te voeren, werd door de katholieken en de socialisten in de
Kamer afgewezen.
1. Avelgem.
V. Moreels trekt zich terug. Er woedt een hevige strijd. In de eerste
stemronde wordt de liberaal C. Matthys verkozen.
F . Balleke.ns komt in ballotage me~ Moerman. Deze laatste trekt zich
terug en op 13 juni wordt F. Ballekens, uittredend katholiek, gekozen.
Hij sterft echter kort daarop en wordt opgevolgd door plaatsvervanger H. Iserbyt, katholiek burgemeester van Bossuit

2. Brugge.
Vijf mandaten zijn vrijgekomen : H. Claeys en Ad. D'Hondt · zijn
overleden, E. Van Caloen, F. Van den Abeele en P. Gielis trekken
zich terug. In de katholieke kiesvergadering van 14 mei worden als
91

214

Joumal de Bntges 28 ,07.1896.

hun opvolgers aangeduid : Ad. Claeys, notaris en gemeenteraadslid
te Brugge.
K. De Swert, aanvankelijk liberaal gemeenteraadslid, maar nu katholiek burgemeester van Blankenberge.
Em. van Outryve d'Ydewalle, katholiek gemeenteraadslid van St.
Andries.
J. De Cooman, geneesheer te Brugge en oud provincieraadslid van
Oost-Vlaanderen.
Eug. Standaert, advokaat te Brugge.
De liberalen beslissen niet op te komen, maar wel komen de socialisten op. Onder impuls van de dienstdoende secretaris, dokter Em.
Dumon, beslist de Liberale Vlaamsche Bond, tegen het advies in van
de liberale kiesvereniging, toch de strijd aan te gaan en dan nog
wel in coalitie met de socialisten 92 • De Journal de Bruges gaat heftig
te keer tegen K. De Swert, die dank zij de liberalen aan de macht gekomen is, en aldus een gedroomde schietschijf vormt. De liberaalsocialistische coalitie maakt echter geen kans en de vijf nieuwe katholieken worden samen met de zes uittredende en de plaatsvervangers
in de eerste ronde verkozen.
3. Harelbeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd. V. Vanden Bogaerde
zal op 27.05.1900 ontslag nemen en opgevolgd worden door plaatsvervanger A. De Brabant.
4. Ieper.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.

5. Izegem.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
6. Menen.
P. Van den Berghe, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door
A. Pardoen, katholiek burgemeester van Menen. De overige twee
uittredende katholieken worden zonder strijd herkozen.
7. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
8. Nieuwpoort
Uittredend katholiek herkozen, zonder strijd.
9. Passendale.
E. Masschelein trekt zich terug. Zijn opvolger, C. Lammertijn, land92

Id. 12 en 17.05.1898, Gazette van Brugge 14 en 18.05 en 1.06.1898.
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bouwer te Moorslede, katholiek, wordt bestreden door een onafbankeiijk (kristen-demokraat?) kandidaat: Van Lerberghe.
Lammertijn wordt verkozen samen met de uittredende H . Parret,
katholiek.

10. Poperinge.
Uittredend katholiek herkozen, zonder strijd.
11. Roesbrugge.
B. Syoen, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door Ed. Verlende, gewezen katholiek schepen van Lo. J. Floor wordt zonder
strijd herkozen.

12. Roes.elare.
Ph. De Brabant, overleden, wordt opgevolgd door H. Horrie, junior.
A. Cadier wordt herkozen, maar L. Leyn komt in ballotage met de
onafhankelijke Al. Buyse, voormalig gemeentesecretaris van Rumbeke, die op 13 juni het pleit wint.

13. Ruiselede.
Uittredend katholiek herkozen, zonder strijd.

14. Veurne.
R . de Spot werd senator, hij wordt, zonder strijd, opgevolgd door
A. Pil, katholiek schepen van Veurne.
Na de baUotages zijn de diverse provincieraden samengesteld als volgt 93

Katholieken

Antwerpen
Brabant
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

93
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49
36
27
44
29
36
47
83
72
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Liberalen

Socialisten

24
52
36

3
27

13

16

8
-1510
4

:

Progressisten

25

LVII. 1899, 13 augustus. Buitengewone verkiezing voor de kantons
Ardooie, Hooglede en Torhout.

1. Ardooie.
A. de Thibault de Boesinghe, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door zijn neef Firmin, eigenaar te Zwevezele.
2. Hooglede.
A. Biebuyck, overleden, wordt opgevolgd door H. Masureel, notaris
te Staden en katholiek, die zich bij de voorgaande verkiezingen tevergeefs aangemeld had.
3. Torhout.
M. Van de Wallegaat een rechterlijke carrière aan en neemt ontslag.
Zijn opvolging door Eug. Piers de Raveschoot, eigenaar te Koekeiare en katholiek, wordt verstoord door de kristen-democraat C.
Moeyaert die zich, weliswaar tevergeefs, kandidaat stelt.
LVJJI. 1900, 3 juni. Verkiezingen voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele,
Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veur'ne, Wervik.

1. Ardooie.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Diksmuide.
E. De Groote wordt volksvertegenwoordiger, hij wordt opgevolgd
door L. Moens, katholiek schepen te Diksmuide, die het jaar daarop
echter ontslag neemt wegens zijn benoeming als vrederechter te Mesen, en opgevolgd wordt door plaatsvervanger Ch. Waeyaert, katholiek burgemeester van Klerken, die echter hetzelfde jaar nog overlijdt. L. Moens en de twee uittredende katholieken worden verkozen na strijd met de liberalen.
3. GisteL
Uittredende katholieken herkozen zonder strijd. Op te merken valt
dat L. Van Iseghem, die zich in 1894 als onafhankelijk had voorgesteld, nu als katholiek optreedt.
4. Hooglede.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
5. Kortrijk.
A. Depla neemt ontslag en wordt zonder strijd vervangen door
Doutreligne, dokter en katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk. De
uittredende katholieken worden eveneens zonder strijd herkozen.

À:
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6. Mesen.
Na strijd met 2 socialisten worden de uittredende katholieken herkozen.
7. Moeskroen.
De uittredende katholieken worden bevochten én door een liberale én
door een socialistische lijst. De katholieken halen het.
8. Moorsele.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
9. Oostende.
E. Janssens, overleden, wordt opgevolgd door Arth. Van Glabbeke,
brouwer te Oostende en liberaaL De uittredende liberalen worden
herkozen. Alles verloopt zonder strijd.
10. Oostrozebeke.
De uittredende katholieken worden herkozen, maar onmiddellijk na
zijn verkiezing neemt B. Verhaeghe ontslag en wordt opgevolgd door
de pas verkozen suppleant Fl. De Brabandere, landbouwer te Wielsbeke. Katholiek.
11. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Torhout.
Fr. De Brabandere tot volksvertegenwoordiger verkozen, neemt ontslag. Voor zijn opvolging strijden de liberaal F. Fraeys en A. Verté,
notaris en katholiek gemeenteraadslid te Torhout, die het haalt.
De overige drie uittredende katholieken worden herkozen.
13. Veurne.
A. Pil is tot volksvertegenwoordiger gekozen, hij wordt, zonder strijd,
opgevolgd door Ch. De Meester, katholiek gemeenteraadslid van
Veurne en sinds 1898 verkozen als plaatsvervanger.
14. Wervik.
Hevige strijd.
Ditmaal worden de uittredende katholieken bestreden door een koalitie van liberalen en kristen-demokraten, maar winnen het pleit.
De Joumal de Bruges94 geeft andermaal een overzicht van de provincieraadsverkiezingen :

94

Id. 3 en 4.06.1900.
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Antwerpen
Brabant
Henegouwen
Limburg

Katholieken

Liberalen

Socialisten

49
32 (-4)

24
57 ( + 5)
33 (-3)

2(-1)
29 ( + 2)
39 ( + 23)

27
44

Luik
Luxemburg

21 (-8)

23(+10)

33 (-3)

11 ( + 3)

Namen

45 (-2)

16 ( + 1)

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

79 (-4)

14(+4)
3 (-1)

73 ( + 1)

1

LIX. 1902, 8 juni. Buitengewone verkiezing voor de kantons Diksmuide en Roeselare.
1. Diksmuide.
Ch. Waeyaert, die zopas van plaatsvervanger effectief lid werd, is
overleden. De enige overblijvende plaatsvervanger A. Baert komt niet
in aanmerking door zijn verwantschap met B. Baert, raadslid voor
Diksmuide. Voor zijn opvolging wordt gestreden tussen J. Maes enE.
Bonte, katholieken en J. Van Hille, progressief liberaal. J. Maes, advokaat te Merkem, wordt verkozen en E. Bonte wordt plaatsvervanger.
2. Roeselare.
H. Horrie neemt ontslag om onbekende redenen. Aangezien er geen
enkele plaatsvervanger de absolute meerderheid haalde, moeten
nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden, maar aangezien er slechts
1 kandidaat opduikt : L. Maselis, katholiek gemeenteraadslid van
Roeselare, wordt deze als verkozen uitgeroepen, zonder strijd.

l...X. 1904, 5 juni. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, PassendaZe, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede. Buitengewone
verkiezing voor de kantons Oostende en Oostrozebeke.
Voor het eerst bij de provincieraadsverkiezingen maakt een niet-politieke
drukkingsgroep, de Tauring Club de Belgique, haar voornemen bekend
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in alle provincies een kampanje te voeren om de rijwieltaks te herleiden
tot 5 fr. 95 •
1. Avelgem.
De uittredende katholiek H. Iserbyt wordt herkozen.
De uittredende liberaal C. Matthys moet de plaats ruimen voor V.
Gerniers, katholiek burgemeester van Kaster.

2. Brugge.
Sinds de laatste verkiezing deden er zich in de Brugse vertegenwoordiging twee wijzigingen voor : Ad. Claeys is overleden en werd opgevolgd door plaatsvervanger R. Pecsteen, eigenaar te Oostkamp;
Alb. Ruzette werd verkozen tot volksvertegenwoordiger en werd opgevolgd door J. V a.n Haecke, letterzetter te Brugge.
Voor de verkiezing van 1904 doet zich in het 2e kanton te Brugge
geen strijd voor en worden de uittredende katholieken als verkozen
uitgeroepen. In het 1e kanton worden de uittredende katholieken
bestreden door de kristen-democraten; in het 3e kanton door een
coalitie van kristen-democraten en Vlaamse liberalen. Alle uittredende katholieken worden verkozen. Eug. Standaert zal op 17.07.
1906 ontslag nemen en opgevolgd worden door H. de la Kethulle de
Ryhove.
3. Harelbeke.
G. Vercruysse heeft in 1902 ontslag genomen en werd opgevolgd
door plaatsvervanger V. Lefevre. J. Storme, die sinds 1848 lid was
van de Raad, is zopas overleden.
De liberalen dragen kandidaten voor, maar de katholieken V. Lefevre,
burgemeester van Harelbeke en C. Doutreligne, gewezen katholiek
gemeenteraadslid van Waregem worden verkozen.
4. Ieper.
J. Berghman was in 1903 overleden en opgevolgd door plaatsvervanger Ch. D'Huvettere, katholiek gemeenteraadslid van Ieper. Hij
wordt, samen met de overige uittredende katholieken, zonder strijd
herkozen.
5. Izegem.
Na strijd met de liberalen worden de uittredende katholieken herkozen.

95

Id. 28.05.1904.
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6. Menen.
De wet van 18 april 1903 kent aan Menen een 4e zetel toe. Deze
wordt veroverd door C. De Brabandere, katholiek burgemeester van
Lauwe. De drie uittredende katholieken worden herkozen na strijd
met de radicale liberalen gesteund door de socialisten.
7. Meulebeke.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
8. Nieuwpoort
Uittredende katholiek herkozen, zo.nder strijd.
9. Oostende.
De wet van 18 april 1903 kent een 4e zetel toe. Deze wordt veroverd door de liberaal A. Van Iseghem, stadssecretaris van Oostende,
na strijd met een socialist.
10. Oostrozebeke.
De benoeming van J.B. de Béthune tot gouverneur schept een vacature, die ingenomen wordt door zijn broer Jozef, stadsbibliothecaris te Kortrijk96 •
11. Passendale.
Uittredende katholieken herkozen, zo.nder strijd.
12. Poperinge.
Uittredende katholiek herkozen, zonder strijd.
13. Roesbrugge.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
14. Roeselare.
A. Buyse, onafhankelijke, trekt zich terug. H. de Limburg Stirum,
katholiek burgemeester van Rumbeke, neemt zijn plaats in. De
overige uittredende katholieken worden herkozen.
De verkiezing verloopt zonder strijd.
15. Ruiselede.
Uittredende katholiek herkozen, zonder strijd.
In West-Vlaanderen heeft geen ballotage plaats.
In het geheel verlopen de provincieraadsverkiezingen als volgt 9 7

96
97

:

Voor de geschiedenis van deze kandidatuur, zie Supra pp. 109-111.
Joumal de Brttges 14.06.1904.
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Antwerpen
Brabant
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Katholieken

Liberalen

49 (id.
29 (22(45 ( +
13 (28 (39 (74 (74 ( +

25 ( + 1)
57 (id. )
35 ( + 2)
1 ( + 1)
37 ( + 14)
16 ( + 5)
21 ( + 5)
18 ( + 4)
4 (+ 1)

)

3)
5)
1)

8)
5)
6)
5)
1)

Socialisten
7 (+5)
34 ( +5)
34 (-5)
2 ( + 1)
1 ( + 1)

Zetelaanpassingen verhoogden het totaal provinciale mandaten met
2 voor Brabant, Henegouwen, Limburg en West-Vlaanderen, met 1 voor
Antwerpen en Luik.

LXI. 1907, 2 juni. Buitengewone verkiezing voor het kanton Kortrijk .
4 augustus. Buitengewone verkiezing voor het kanton Izegem.
1. Kortrijk.
E. Samain, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door zijn zoon
Edgard, aannemer te Sint-Denijs, katholiek.
2. Izegem.
A. De Brabant neemt ontslag ingevolge woonstverandering. Hij
wordt opgevolgd, na strijd met de liberaal De Gheselle van Ingelmunster, door Eug. Carpentier, katholiek gemeenteraadslid van
Izegem.

LXII. 1908, 14 juni. V erkiezing voor de kantons Ardooie, Diksmuide, Giste!, Hooglede, Kortrijk, Mesen, Moeskroen, Moorsele,
Oostende, Oostrozebeke, Tielt, Torhout, Veurne en Wervik.
1. Ardooie.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
2. Diksmuide.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
3. GisteL
L. Van Iseghem, uittredend katholiek, stelt zich opnieuw als onafhankelijke voor.
0. de Crombrugghe de Looringhe trekt zich terug en wordt opge-
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volgd door A. Ronse, katholiek gemeenteraadslid van GisteL De
verkiezing verloopt zonder strijd.
4. Hooglede.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
5. Kortrijk.
P. Van den Peereboom heeft ontslag genomen en werd in 1905 opgevolgd door plaatsvervanger C. Destoop, katholiek gemeenteraadslid
van Kortrijk.
Alle uittredende katholieken zijn opnieuw kandidaat. In het 1e
kanton worden zij bestreden door een socialistische en een kristendemokratenlijst, in het 2e kanton door een socialistische lijst.
Alle katholieken worden opnieuw verkozen.
6. Mesen.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
7. Moeskroen.
A. del Fosse et d'Espierres neemt ontslag. Als zijn opvolger duidt
de katholieke kiesvereniging E. Demets, brouwer te Moeskroen, aan.
Fl. Mulliez, in 1904 overleden, was opgevolgd door plaatsvervanger H. Soenen, katholiek burgemeester van Herseaux, die op geen
enkele vergadering van de Raad verscheen en nooit de eed als raadslid aflegde. In zijn plaats dragen de katholieken dan J. Pollet voor,
katholiek gemeenteraadslid van Moeskroen. Tenslotte is J. Poullet,
uittredend katholiek, opnieuw kandidaat. Tegen deze kandidaten
stellen zowel de liberalen als de socialisten, hun eigen tegenkandidaten. De eerste stemronde eindigt onbeslist. Na de ballotage op
21 juni treden de drie katholieken als overwinnaars uit het strijdperk.
8. Moorsele.
De uittredende katholieken worden herkozen na strijd met het liberaal-socialistisch kartel.
9. Oostende.
Hendrik Baels zorgt voor de verrassing door als demokratisch katholiek plotseling tegen de onbedreigde heerschappij van de liberalen
op te komen, zonder de steun van de katholieke associatie, en toch
nog 4.826 stemmen te oogsten.
De 4 uittredende liberalen worden herkozen.
10. Oostrozebeke.
Uittredende katholieken herkoze.n, zonder strijd.
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11. Tielt.
Uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
12. Torhout.
Eug. Piers de Raveschoot heeft in 1904 om gezondheidsredenen
ontslag genomen, en is opgevolgd door plaatsvervanger J. Storme,
katholiek gemeenteraadslid van Lichtervelde.
A. Verté trekt zich terug wegens woonstverandering, in zijn plaats
komt E. Bonte, notaris en katholiek gemeenteraadslid van Torhout,
die sinds 1902 als plaatsvervanger verkozen was. Een liberaal tegen·
kandidaat slaagt er niet in deze opvolging te beletten.
De andere uittredende katholieken worden herkozen.
13 . Veurne.
Ch. De Meester, overleden, was in 1904 opgevolgd door plaatsvervanger E. De Spot, eigenaar te Veur.ne. Deze wordt, samen met de
andere uittredende katholiekE. Van Hee, herkozen zonder strijd.
14. Wervik.
De uittredende katholieken hebben af te rekenen, niet alleen met
een socialistische lijst, maar ook met een dissident katholiek : notaris H. Lannoy van Komen, die gemakshalve als liberaal wordt
voorgesteld.
De katholieken winnen eens te meer het pleit.

LXIII. 1909, 16 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Brugge.
De dood van E. Cauwe maakt een buitengewone verkiezing noodzakelijk. Deze verloopt zonder strijd. G. D'Ho.ndt, katholiek burgemeester van
Blankenberge wordt tot raadslid uitgeroepen.

LXIV. 1911, 27 mei. Buitengewone verkiezing voor het kanton
Veurne.
E. De Spot is overleden. A. Valcke, advokaat en katholiek, wordt,
zonder strijd, als zijn opvolger verkozen.

LXV. 1912, 9 juni. Verkiezing voor de kantons Avelgem, Brugge,
Harelbeke, leper, Izegem, Menen, Meulebeke, Nieuwpoort, PassendaZe, Poperinge, Roesbrugge, Roeselare en Ruiselede.
Deze verkiezingen die een week na de parlementsverkiezingen plaats
hebben, staan helemaal in hun schaduw.
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1. Avelgem.
De uittredende katholieken worden herkozen na strijd met een liberaal-socialistisch cartel.
2. Brugge.
Brugge gonst nog van de parlementsverkiezing tijdens dewelke priester Fonteyne en ex-gouverneur Alb. Ruzette, die tegen hem opkwam,
verkozen werden, samen met twee andere katholieken.
Sinds de laatste verkiezing in 1904 is K. de Swert, overleden, vervangen in 1907 door opvolger Ch. Houtens, katholiek burgemeester
van J abbeke. Deze trekt zich thans terug.
Ook E. Visart de Bocarmé trekt zich terug.
Als opvolgers worden voorgesteld L. Coppieters, katholiek schepen
van Loppem enG. Delaey, dokter te Heist.
De overige uittredende katholieken zijn opnieuw kandidaat.
In het Ie en 3e kanton van Brugge worden zij bestreden door een
carte! van " soi-disants progressistes de la F édération libérale et des
démocrates-chrétiens" 9 8 en door een afzonderlijke lijst van socialisten, die de steun krijgt van ... de Association libérale .. . In het 2e
kanton treedt een lijst op van de Liberale Vlaamsche Bond, waarbij
de Association libérale onthouding aanbeveelt.
Deze verdeeldheid in de liberale gelederen vergemakkelijkt een katholieke overwinning.
3. Harelbeke.
De uittredende katholieken worden herkozen na strijd met de
kristen-democraten.
4. Ieper.
Sinds de laatste verkiezing is L. De Gheus overleden, en in 1908
opgevolgd door plaatsvervanger A. Vandaele, katholieke burgemeester van Vlamertinge, die op zijn beurt overleden is en opgevolgd door plaatsvervanger Fl. Yanneste, katholiek gemeenteraadslid (?) van Woesten.
E. Fraeys trekt zich terug. Hij wordt opgevolgd door A. Biebuyck,
katholiek gemeenteraadslid te Ieper.
De katholieken hebben voor het eerst weer af te rekenen met tegenstand: in het le kanton komt de onafhankelijke B. Vermeulen uit
St. Jan tegen hen op; in het 2e kanton een liberaal, R. Vermeulen.
Alle katholieken worden verkozen.
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5. Izegem.

De uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
6. Menen.
De uittredende katholieken herkozen na strijd met het liberaalsocialistisch cartel.
7. Meulebeke.
De uittredende katholieken herkozen na strijd met het liberaalsocialistisch cartel.
8. Nieuwpoort
Sinds de laatste verkiezing heeft Fr. de Crombrugghe de Picquendaele ontslag genomen en is in 1907 vervangen door plaatsvervanger
J. Snauwaert, katholiek schepen van Nieuwpoort Deze wordt thans,
zonder strijd, herkozen.
9. Passendale.
De uittredende katholieken herkozen, zonder strijd.
10. Poperinge.
G. Lebbe trekt zich terug, en wordt, zonder strijd, vervangen door
zijn broer, Rector, handelaar te Poperinge en katholiek.
11. Roesbrugge.
Sinds de laatste verkiezing in 1904 zijn beide mandaten in handen
gekomen van plaatsvervangers :
J. Floor, overleden, is opgevolgd door Ch. Brutsaert, katholiek burgemeester van Watou.
E . Verlende, overleden, is opgevolgd door K. Dequidt, katholiek burgemeester van Lo.
De beide plaatsvervangers worden thans zonder strijd herkozen.
12. Roeselare.
De uittredende katholieken herkozen na strijd met de liberalen.
13. Ruiselede.
Uittredende katholiek herkozen, zonder strijd.
In West-Vlaanderen heeft er geen ballotage plaats.
LXVI. 1913, 8 juni. Buitengewone verkiezing voor de kantons Meulebeke, Roeselare en Tielt.

1. Meulebeke.
E. Goethals is verkozen tot volksvertegenwoordiger. Hij wordt, zon226

der strijd, opgevolgd door L. Boone, katholiek gemeenteraadslid van
Meulebeke.
2. Roeselare.
A. Cadier is overleden. Voor zijn opvolging wordt gestreden tussen
een onafhankelijke, 0. Soenen en de katholiek J. Demeester, schepen
van Roeselare die het haalt.
3. Tielt.
H. Loontjens, overleden, wordt zonder strijd opgevolgd door Bug.
Joos de ter Beerst, katholiek burgemeester van Pittem.
LXVII. Tussen de verkiezingen van 1913 en 1921 doen zich éen
aantal wijzigingen voor in de samenstelling van de Raad.
1. Ardooie.
C. Vanden Bussche, overleden, wordt opgevolgd in 1913 door plaatsvervanger B. David, notaris te Koolskamp. Katholiek.
F. de Thibault de Boesinghe, tot arrondissementscommissaris benoemd, neemt ontslag in 1920. Er is geen opvolger meer.

2. Brugge.
J. de Cooman, overleden, wordt opgevolgd in 1915 door plaatsvervanger Joz. Dautricourt, advokaat te Brugge, katholiek.
Et. de Vrière neemt ontslag en wordt opgevolgd in 1914 door plaatsvervanger D. Van Caillie, advokaat te Brugge, katholiek.
G. D'Hondt, tot volksvertegenwoordiger gekozen op 16 januari 1913,
neemt ontslag en wordt opgevolgd door plaatsvervanger P. Rotsaert
de Hertaing, katholiek burgemeester van Sint-Andries.
3. Diksmuide.
Na de verkiezingen van 1908 is J. Ma es tot volksvertegenwoordiger
gekozen, en wordt opgevolgd in 1910 door plaatsvervanger P. de
Coninck de Merckem, katholiek burgemeester van Merkem, die in
1919 benoemd wordt tot arrondissementscommissaris en ontslag
neemt. Er is geen opvolger.
C. Quatannens, overleden, wordt in 1911 opgevolgd door plaatsvervanger E. Devos, katholiek gemeenteraadslid van Diksmuide.
B. Baert is overleden in 1915. Er is geen opvolger.
Van 1919 tot 1921 wordt het kanton Diksmuide nog door 1 raadslid
vertegenwoordigd.
4. Harelbeke.
V. Lefevre, overleden, wordt opgevolgd in 1914 door plaatsvervan227

ger M. Haeck, eigenaar te Harelbeke, katholiek.

C. Doutreligne sterft in 1918. Er is geen plaatsvervanger.
5. Izegem.
J. Gilles de Pélichy, overleden, wordt in 1920 opgevolgd door
plaatsvervanger E. Van den Bogaerde, katholiek gemeenteraadslid
van Izegem.
6. Kortrijk.
C. Destoop neemt om onbekende redene.n ontslag in 1911 en wordt
opgevolgd door plaatsvervanger V. Vander Mensbrugghe, katholiek
gemeenteraadslid van Kortrijk.
A. Verhaeghe, overleden, wordt in 1918 opgevolgd door plaatsvervanger L. Bekaert, katholiek gemeenteraadslid van Zwevegem.
7. Menen.
A. Pardoen, overleden in 1916. Geen plaatsvervanger.
J. Van Laere, overleden in 1918. Geen plaatsvervanger.
C. De Brabandere .neemt ontslag in 1919. Geen plaatsvervanger.
Het kanton Menen wordt van 1919 tot 1921 vertegenwoordigd door
1 raadslid.
8. Mesen.
G. Bruneel de Moutpellier neemt ontslag in 1914. Hij wordt opgevolgd door plaatsvervanger L. Gesquière, eigenaar te Warneton, katholiek.
9. Moorsele.
A. De Brie sterft in 1915. Geen plaatsvervanger.
10. Nieuwpoort
J. Snauwaert sterft in 1920. Opgevolgd door plaatsvervanger J.
Huyghebaert, katholiek schepen van Nieuwpoort
11. Oostrozebeke.
J. de Béthune is overleden in februari 1920. Geen plaatsvervanger.
Fl. De Brabandere neemt ontslag in 1919. Gee.n plaatsvervanger.
In 1920 en 1921 is het kanton Oostrozebeke niet meer vertegenwoordigd in de Raad.
12. Passendale.
H. Parret sterft in augustus 1921. Hij wordt niet meer vervangen.
13. Roesbrugge.
Ch. Brutsaert, overleden in 1914, wordt vervangen door zijn zoon
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en plaatsvervanger Henri, katholiek gemeenteraadslid te Poperinge.
Als raadslid legt hij pas op 3 december 1918 de eed af.
14. Roeselare.
J. De Meester is overleden in 1917. Er is geen opvolger.
L. Maselis is overleden in 1920. Er is geen opvolger.
15. Ruiselede.
A. Mulle de Terscheuren word tot senator verkozen in 1919. Er is
geen opvolger. Het kanton Ruiselede is van september 1919 tot 1921
.niet meer vertegenwoordigd in de Raad.
16. Torhout.
E. Bonte, overleden, wordt opgevolgd in 1915 door plaatsvervanger
K. De Keyser, notaris en katholiek .gemeenteraadslid van Ichtegem.
17. Veurne.
E. Van Hee, overleden, wordt opgevolgd in 1914 door plaatsvervanger P. De Grave, advokaat te Veurne en katholiek.

LXLVIII. 1921, 27 november. Verkiezing voor alle districten.
De grondwetsherzieningen van 1921 en de kieswet van 19 oktober 1921
brenge.n een aantal fundamentele wijzigingen in de samenstelling van de
provincieraad :
Het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht, de evenredige vertegenwoordiging, het invoeren van nieuwe kiesomschrijvingen : de kiesdistricten,
het vervangen van de aanpassing van het aantal mandaten aan het bevolkingscijfer van elk kanton, door de aanpassing van het aantal mandaten aan het globale bevolkingscijfer per provincie.
Om al deze redenen en omwille van een groot aantal sterfgevallen en
vooral ontslagnamen krijgt de samenstelling van de Raad een ganse
nieuwe fysionomie. Voortaan kunnen wij ook spreken van politieke partijen, en niet meer van kiesverenigingen. Twee nieuwe groepen doen hun
intrede: de Socialisten en de Kristelijke Werklieden, die de democratische
vleugel vormen van de katholieke partij.
De nieuwe raad is als volgt samengesteld :
1. District Brugge. Bevat de kantons van Brugge en Torhout.
9 Katholieken : R. Pecsteen, J. Van Haecke, T. Nolf, E. Coucke, J.
Dautricourt, J. Bernolet, A. Olivier, V. Van den Bon, R. De Gheldere.
3 Liberalen: T. De Groote, J. Hoste, G. Maertens.
3 Socialisten: B. Van Eeghem, A. Ramon, Ch. Demeulenaere.
Op de 15 raadsleden zijn er nog 3 uit de voorgaande raad.
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2. District Diksmuide. Bevat het kanton Diksmuide.
3 Katholieken: Ch. Dequidt, E. Devos, H. Proot.
2 Liberalen: A. Rabau, G. Delanoy.
Op de 5 leden zijn er nog 2 uit de voorgaande raad.
3. Ieper. Bevat de kantons Ieper, Passendale en Wervik.
5 Katholieken: Fr. Deweirdt, C. D'Huvettere, A. Van Elslande, Fl.
V anneste, J. Verhaeghe.
1 Liberaal : A. Masschelein.
1 Socialist : H. Mahieu.
Op de 7 leden zijn er nog 4 uit de voorgaande raad.
4. Izegem. Bevat de kantons Izegem, Ardooie en Hooglede.
5 Katholieken: D. De Laey, H. D'Artois, Eug. Carpentier, J. Storme,
R. Dujardin.
1 Socialist : P. Vanden Broucke.
Op de 6 leden zijn er nog 3 uit de voorgaande raad.
5. Kortrijk. Bevat de kantons Kortrijk en Avelgem.
4 Katholieken: 0. Landas, H. De Brabandere, L. Bekaert, P. Dendoncker.
3 KristeL Werklieden: A. Mulier, J. Vercruysse, Arth. Mayeux.
1 Liberaal : R. Gillon.
2 Socialisten: A. Groenweghe en J. Pannecoucke.
Op de 10 leden zijn er nog 2 uit de voorgaande raad.
6. Menen. Bevat de kantons Menen en Moorsele.
1 Katholiek : L. Vuylsteke.
2 KristeL Werklieden: R. Wallaeys en Th. Deprez.
2 Socialisten : S. Detaevernier, A. Durnez.
Van de 5 leden is er nog 1 uit de voorgaande raad.
7. Moeskroen. Bevat het kanton Moeskroen.
2 Katholieken: J. Po/let, D. Allinckx.
1 KristeL Werklieden : J. Lebaert.
1 Liberaal : L. Lamote.
1 Socialist : E. Steux.
Van de 5 leden is er nog 1 uit de voorgaande raad.
8. Oostende. Bevat de kantons Oostende en Gistel
4 Katholieken: L. Dupont, Ch. Goetghebeur, A. Ronse, C. Vermeire.
2 Liberalen: E. Jean, J. Van Sieleghem.
2 Socialisten: D. Boens, L. Verbrugghe.
Van de 8 leden zijn er nog 2 uit de voorgaande raad.
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9. Poperinge. Bevat de kantons Poperinge, Mesen en RoesbruggeHaringe.
2 Katholieken : H. Brutsaert en H. Lebbe.
2 Liberalen : S. Colaert en R. Lepoutre.
Van de 4 leden zijn er nog 2 uit de voorgaande raad.
10. Roeselare. Bevat het kanton Roeselare.
4 Katholieken. M. Arbeydt, C. Lammerteyn, E. Loncke, J. Vanden
Berghe.
1 Socialist: G . Plehiers.
Van de 5 leden is er geen enkele uit de voorgaande raad.
11 . Tielt. Bevat de kantons Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke en Ruiselede.
6 Katholieken: B. David, M. De Brabandere, J. De Bouver, J.
D'Hoop, A. Labens, H. Van den Brande.
1 Socialist : G. D'Hondt.
Van de 7 leden is er 1 uit de voorgaande raad.
12. Veurne. Bevat de kantons Veurne en Nieuwpoort
2 Katholieken : A. V alcke en E. Deeren.
1 Liberaal : P. Terlinck.
Van de 3 leden is er nog 1 uit de voorgaande raad.
Op de 80 leden die de nieuwe raad telt zijn er nog 22 die zitting
hadden in de vroegere raad, en waarvan er dan nog 1 is die pas in 1918,
en 2 die in 1914 en 1915 in de raad verschenen zijn.
De politieke verhoudingen in de nieuwe raad zijn :
Katholieken : 4 7
Kristelijke Werklieden: 6
Liberalen: 13
Socialisten : 14

2. Diachronisch overzicht per kanton

Tot nog toe hebben wij een chronologisch overzicht gegeven van de
verkiezingen. Het loont echter de moeite de afzonderlijke kantons ook
diachronisch te belichten. Daarbij raken wij heel even het socio-politiek
aspekt aan, dat wij in ons vierde hoofdstuk uitvoeriger behandelen.
1. Ardooie.
Het 1e mandaat wordt uitgeoefend door 4 personen, het 2e van 1836
tot 1939 door 6. Gemiddelde duur per mandaat : 17 jaar. De ver-
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tegenwoordiging is vanaf 1836 m handen van de 2 partijen. Het
politiek leven is er zeer rustig. Men verkiest personen en niet partijen.
De gematigde liberaal A. Vuylsteke wordt verkozen tot zijn dood in
1879. Daarna zijn beide mandaten in katholieke handen.
Drie families beheersen het toneel : Van der Gracht d'Eegem, Van
den Bussche en de Thibault de Boesinghe. Met andere woorden, de
vertegenwoordiging van het kanton in de provincieraad gebeurt voor
de helft door de grootgrondbezitters, voor de helft door de burgerij.
2. Avelgem.
Het le mandaat wordt uitgeoefend door 9 personen, het 2e door 7
personen. Gemiddelde duur per mandaat : 10,63 jaar. Het politiek
leven is hier veel actiever. In 1848 veroveren de katholieken 1 mandaat, in 1860 het tweede.
In het katholieke kamp heerst onenigheid in de zeventiger jaren, tussen radicalen (Ballekens) en gematigden (Casteleyn) die de steun genieten van het bisdom, omdat zij de liberaal getinte katholieken kunnen aantrekken. Van 1898 tot 1904 kunnen de liberalen weer beslag leggen op 1 zetel. Naar het einde van onze periode toe vormt
het liberaal-socialistisch kartel, zoals overal in het Zuiden van de
provincie, een bedreiging.
De vertegenwoordiging is in handen van de burgerij.
3. Brugge.
Van de aanvankelijke 9 mandaten worden er 5 bekleedt door personen die reeds zitting hadden in de Provinciale Staten, en zelfs
vroeger. Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen; het 2e
door 4; het 3e door 7; het 4e door 8; het Se door 11; het 6e door 7;
het 7e door 6; het 8e door 6 (tot 1932); het 9e door 6; het lüe (vanaf
1860) door 6; het lle (vanaf 1860) door 5; het 12e (vanaf 1891) door
2. Gemiddelde duur per mandaat: 12,37 jaar.
De politieke stabiliteit in het kanton Brugge is groot. In 1836 is de
vertegenwoordiging in handen van 5 liberalen en 4 katholieken.
In 1852 wordt de katholieke vertegenwoordiging opgedreven tot 6
mandaten; in 1857 gaan één, en in 1858 twee katholieke mandaten
weer in liberale handen over. In 1860 versterken de liberalen nog
hun positie, door de twee nieuwe mandaten in de wacht te slepen.
De verhouding is nu 8 liberalen tegen 3 katholieken, maar in 1864
slaat de meerderheid definitief om in de Brugse vertegenwoordiging
en is voortaan in katholieke handen, op aanvankelijk drie, en na
1872 twee gematigde liberalen na, die tot 1880 met de steun van
de katholieken verkozen worden. Het is duidelijk dat deze aan232

gewend worden om de stemmen van de gematigde liberalen aan te
trekken, en aldus de invloed van de radicale liberalen te dwarsbomen.
In 1892 veroveren de katholieken ook de nieuwe (twaalfde) zetel.
Van de 11 verkozenen in 1864 kan men er vermoedelijk 7 aanduiden die hun electoraal publiek vooral op het platteland zoeken,
en slechts 4 die zich hoofdzakelijk op een stedelijk electoraat steunen.
Na 1890 gaat de liberale oppositie zich steeds duidelijker verdelen,
en de progressieve en vlaamsgezinde vleugel zal met de steun van
kristen-democraten en socialisten een nieuwe bedreiging vormen voor
de meerderheid. In de vertegenwoordiging zien wij een nieuwe zone
opdagen, vanaf 1891 : de kuststeden (Blankenberge) die een zeer
snelle aangroei kennen. Na de invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht en ongetwijfeld om de nieuwe stedelijke oppositie
(kristen-democraten en socialisten) te bestrijden, zien wij de vertegenwoordiging van het platteland afzwakken, ten voordele van de stedelijke vertegenwoordiging. De vertegenwoordiging is in handen van
de grootgrondbezitters en de hoge burgerij. Gelijktijdig met de bovenvermelde evolutie wordt plaats geruimd voor de nieuwe middenstand.
Maar in gans de periode 1836-1921 komt er slechts 1 arbeider in
de raad (J. Van Haecke in 1903) en dan nog via de lijst van plaatsvervangers.
4. Diksmuide.
Het Ie mandaat wordt bezet door 9 personen ; het 2e door 10; het
3e (vanaf 1878) door 3 personen. Gemiddelde duur per mandaat :
9,65 jaar. Het politiek leven is zeer vroeg georganiseerd in Diksmuide,
zoals in de meeste kantons van het oorspronkelijk West-Vlaanderen.
Dit is te wijten aan het orangisme, dat uitmondt in het liberalisme.
In I 838 gaat de provinciale vertegenwoordiging over in handen van
de liberalen. In 1866 komt de eerste barst. Een dissident liberaal
wordt verkozen, maar in 1870 wordt deze verslagen. In 1872 nemen
de katholieken echter de twee mandaten over en slepen in 1878 ook
het nieuw mandaat in de wacht. Hun overwicht zullen zij blijven
handhaven.
De vertegenwoordiging van Diksmuide is en blijft in handen van de
burgerij en enkele grootgrondbezitters.
5. GisteL
Het 1e mandaat is bezet door 8 personen. Het 2e eveneens door 8
personen. Gemiddelde duur per mandaat : 10,63 jaar. Het kanton
Gistel dient als red- of springplank voor politiekers uit Brugge en
Oostende, die er locale bindingen (grondbezit) hebben. De liberalen
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hebben de vertegenwoordiging in handen. In 1874 kunnen de katho-

lieken 1 zetel bemachtigen, en pas in 1886 de twee mandaten. Het
hardnekkig liberaal verzet werd gesteund vanuit het liberaal bastion
Oostende.
De vertegenwoordiging is in handen van grootgrondbezitters en .burgerij.
6. Harelbeke.
Ook het kanton Harelbeke dient als red- of springplank voor Kortrijkzanen. Het 1e mandaat wordt bekleed door 9 personen, het 2e
door 4. Gemiddelde duur per mandaat: 13,07 jaar. De vertegenwoordiging is vanaf 1848 zeker in handen van 1 katholiek en 1 liberaal. In 1868 veroveren de liberalen de 2 mandaten, en het duurt tot
1880 vooraleer de katholieken de twee mandaten veroveren.
De vertegenwoordiging voor Harelbeke is in handen van de burgerij.
7. Hooglede.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 6 personen ; het 2e eveneens door
6. Gemiddelde duur per mandaat: 14,16 jaar. Tenminste één van de
twee mandaten is in handen van de katholieken vanaf 1836. Vanaf
1856 zijn ze het allebei.
Vanaf de tachtiger jaren wisselen verkiezingen met hevige strijd en
verkiezingen zonder strijd elkaar af, en in 1894 kan een liberaal
voor vijf jaar een mandaat veroveren.
Dat het hier veel meer om een strijd van personen gaat dan om een
strijd van partijen, bewijst het feit dat de kranten tegenstrijdige partijetiketten op dezelfde personen kleven.
De vertegenwoordiging is in handen van de plaatselijke notabelen.
8 Ieper (en Elverdinge).
Zoals te Diksmuide, en om dezelfde redenen, is het politiek leven
hier zeer vroeg georganiseerd.
Oorspronkelijk beschikt Ieper over drie mandaten. In 1848 komt
het mandaat van Elverdinge erbij. Om practische redenen rekenen
wij dit mandaat bij deze van Ieper vanaf 1836.
Het 1e mandaat wordt door 7 personen bekleed; het 2e door 8; het
3e door 7; het 4e door 10; het Se (vanaf 1860) door 4 personen.
Gemiddelde duur per mandaat: 11,12 jaar. De liberalen, oorspronkelijk orangist, hebben van bij het begin de vertegenwoordiging in
handen - met uitzondering van het kanton Elverdinge - en behouden dit nagenoeg zonder moeilijkheden tot 1872, wanneer de
katholieken voor het eerst de strijd aangaan en in één slag de ganse
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vertegenwoordiging bezetten. Maar in 1876 komen de liberalen terug
met 2 mandaten, waarvan zij er in 1879 één verliezen; de andere in
18 80. Daarmee zijn de liberalen voorgoed verslagen.
De vertegenwoordiging is hoofdzakelijk in handen van de stedelijke
burgerij.
9. Ingelmunster-Izegem.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen; het 2e eveneens
door 7 personen. Gemiddelde duur per mandaat: 12,14 jaar. In 1846
is er zeker 1 katholiek mandataris, in 1848 : 2.
Zoals in de andere plattelandskantons speelt de persoon van de
mandatarissen een aanzienlijke rol. Vanaf 1884 doen de liberalen
vergeefse pogingen om de katholieke hegemonie te breken. Maar ook
dit is een personenkwestie.
De vertegenwoordiging is in handen van de plaatsel_ijke notabelen.
10. Kortrijk en Moeskroen.
Het kanton Moeskroen is in 1882 afgesneden van Kortrijk. Aangezien de vertegenwoordigers van Kortrijk naar Moeskroen overgaan,
nemen wij de beide samen.
Oorspronkelijk telt Kortrijk 7 mandaten.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 5 personen; het 2e door 6; het
3e {deels Kortrijk, deels Moeskroen) door 7; het 4e door 5; het 5e
(deels Kortrijk, deels Moeskroen) door 5; het 6e door 6 (tot in 1936);
het 7e door 5; het 8e (vanaf 1872) door 3; het 9e (is het 7e voor
Kortrijk na de afscheiding van Moeskroen, vanaf 1892) door 3; het
lOe (het 3e voor Moeskroen vanaf 1892) door 1. Gemiddelde duur
per mandaat: 10,25 jaar.
De vertegenwoordiging is gemengd met een toenemend overwicht van
de liberalen, die in 1848 zeker 4 van de 7 mandaten bezitten, en
in 1857 het 5e mandaat veroveren. In 1861 veroveren de katholieken
opnieuw een 3e zetel, maar verliezen er een het jaar daarop. In 1866
slaat de toestand echter om, nu veroveren de katholieken alle mandaten, en de liberalen komen voortaan bij de verkiezingen niet eens
meer op.
De vertegenwoordiging is in handen van de industriële burgerij, waarbij wij - zoals te Brugge voor de kuststeden - de snel aangroeiende grenssteden vanaf de negentiger jaren vertegenwoordigd
zien.
Te Moeskroen wordt de katholieke vertegenwoordiging vanaf de negentiger jaren meer en meer bestreden door liberalen, socialisten en
kristen-democraten, zozeer dat in 1908 geen enkele vertegenwoor-

235

diger rechtstreeks verkozen wordt, en een ballotage nodig is, wat
uiterst zeldzaam is in West-Vlaanderen.
11. Menen.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen, het 2e door 9; het
3e (vanaf 1878) door 4; het 4e (vanaf 1904) door 1. Gemiddelde
duur per mandaat: 10,89 jaar.
De eerste twee mandaten worden in 1836 toevertrouwd aan twee uittredende leden van de Provinciale Staten. In 1836 is tenminste één
zetel in handen van de liberalen. In 1852 hebben beide partijen 1
zetel. Hier heerst wel degelijk een strijd van partijen. Waarbij in
1860 de liberalen de 2 zetels veroveren, en deze in 1865 verliezen
aan de katholieken, die in 1878 ook de 3e zetel veroveren. De liberalen blijven weerstand bieden, hierbij vanaf de jaren 1900 gesteund
door de socialisten.
De vertegenwoordiging is hoofdzakelijk in handen van de industriële
burgerij.
12. Mesen.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen, het 2e door 8. Gemiddelde duur per mandaat: 11 ,33 jaar.
Tot 1848 schijnt de vertegenwoordiging gemengd te zijn, daarna is
het één van de stevigste liberale bastions in de provincie, die tot
1890 stand houdt, en dan onherroepelijk in katholieke handen blijft,
spijts het liberaal en vanaf 1900 ook socialistisch verzet. Aanvankelijk een red- en springplank voor Ieperse liberalen, wordt Mesen
vanaf circa 1850 door de plaatselijke notabelen vertegenwoordigd.
13. Meulebeke.
Het 1e mandaat wordt door 3 personen bekleed, het 2e door 6.
Gemiddelde duur per mandaat: 18,88 jaar. In 1848 is er minstens
1 mandaat in katholieke handen, en vermoedelijk beide.
Zoals in alle plattelandskantons spelen de personen een aanzienlijke
rol. Meulebeke is op het vlak van de provinciale verkiezingen een
van de rustigste. Alleen in 1894 komt een kristen-demokraat die rust
verstoren, en in 1912 meldt het carte! zich aan.
De vertegenwoordiging is in handen van de plaatselijke notabelen.
14. Moorsele.
Men zou zich hier aan het gewone patroon van de plattelandskantons
verwachten, niets is minder waar. Dit blijkt reeds uit de bezetting van
de mandaten. Het 1e wordt door 8 personen bekleed; het 2e door 7.
Gemiddelde duur per mandaat : 11 ,33 jaar.
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De mandaten zijn aanvankelijk in handen van de katholieken, in 1844
komt er 1 mandaat, in 1848 het 2e in handen van de liberalen. In
1850 veroveren de katholieken de 2 mandaten, verliezen ze in 1854,
en heroveren ze in 1858 voorgoed. Vanaf 1882 duiken de liberalen
even weer op, maar er doet zich vooral onenigheid voor in de katholieke gelederen.
In 1908 manifesteren zich opnieuw de liberalen samen met de socialisten.
De vertegenwoordiging is in handen van de plaatselijke notabelen.
15. Nieuwpoort
Het enige mandaat wordt bezet door 7 personen. Gemiddelde duur
per mandaat: 12,14 jaar.
Zoals in de plattelandskantons schijnt dit mandaat veeleer een personen- dan een partijenkwestie te zijn, waarbij de katholiek die het
mandaat vanaf 1846 bezette, in 1868 door de liberalen als partijgenoot wordt opgeëist en in 1876 door een gematigd liberaal wordt
opgevolgd, die in 1888 de plaats ruimt voor een katholiek. Het mandaat is blijkbaar opgevat als een promotie waarmee men een plaatselijke notabele om een of andere reden kan weg promoveren.
16. Oostende.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 5 personen; het 2e door 6; het
3e (vanaf 1892) door 1; het 4e (vanaf 1904) door 1. Gemiddelde
duur per mandaat: 16,89 jaar.
Het stevigste liberale bastion in de provincie, waar merkwaardigerwijze het verzet, hetzij uit eigen liberale gelederen, hetzij van socialistische zijde komt, en. nagenoeg niet van de katholieken. De vertegenwoordiging is in handen van de stedelijke burgerij.
17. Oostrozebeke.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 6 personen; het 2e door 4.
Gemiddelde duur per mandaat: 17 jaar.
Hier spelen de personen weer een belangrijke rol. Tot 1862 hebben
de liberalen er 1 mandaat in handen. Daarna worden de twee mandaten in feite beheerst door 1 familie : de Béthune, die er de politieke
lakens uitdeelt.
De vertegenwoordiging is in handen van grootgrondbezitters en plaatselijke notabelen.
18. Passendale.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen; het 2e door 9. Ge-
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middelde duur per mandaat: 10,63 jaar. Dit kanton ondergaat de
invloed van leper. Er doet zich partijstrijd voor. Dit is wellicht ook
te wijten aan de aanwezigheid, te Passendale van een niet onaanzienlijke groep Stevenisten99, waarvan wij vermoeden dat ze niet voor
de katholieken stemden.
Aanvankelijk is de vertegenwoordiging in liberale handen. In 1859
veroveren de katholieken er 1 mandaat. In 1864 het 2e. De liberalen blijven echter weerstand bieden, en heroveren in 1876 een
zetel, die in 1880 weer verloren gaat. In 1890 melden de liberalen
zich opnieuw aan, tevergeefs. In 1898 manifesteren zich even de
kristen-demokraten.
De vertegenwoordiging is in handen van de plaatselijke notabelen,
maar aanvankelijk duiken Ieperlingen op.
Het kanton Passendale is het enige kanton waar zich herhaaldelijk
interne lokale tegenstellingen voordoen tussen de gemeente Passendale en de gemeente Moorslede.
19. Poperinge.
Het enige mandaat wordt bekleed door 9 personen. Gemiddelde duur
per mandaat : 9,44 jaar.
Dit mandaat is aanvankelijk in handen van de katholieken, gaat in
1848 over naar de gematigde liberalen. In 1869 veroveren de katholieken dit mandaat voorgoed. Voortaan bieden de liberalen geen
weerstand meer.
De vertegenwoordiging is in handen van de burgerij.
20. Roesbrugge-Haringe.
Het le mandaat wordt bekleed door 11 personen; het 2e door 7.
Gemiddelde duur per mandaat: 9,44 jaar. Dit kanton dient aanvankelijk als red- of springplank voor Brugse katholieken en Ieperse
liberalen.
De vertegenwoordiging schijnt in het begin helemaal liberaal.
In 1848 veroveren de katholieken 1 mandaat, maar verliezen dit
in 1856. In 1860 wordt met de steun van de katholieken een kandidaat verkozen die geen enkele van de 2 partijen bevredigt. In 1864
heroveren de katholieken 1 mandaat en verliezen het opnieuw in
1874.
In 1880 loopt 1 van de 2 liberale kandidaten over naar de katholieke
9 9 Cfr. W. Rombouts, Het Paasverzuim in het Bisdom Brugge 1840-1911, Leuven
1971, p. 86 (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen
nr. 62).
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partij en in 1877 komt het 2e mandaat in katholieke handen.
De vertegenwoordiging is aanvankelijk in handen van grootgrondbezitters. Vanaf de jaren 1850 komen geleidelijk de plaatselijke
notabelen aan de beurt.
21. Roeselare.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 4 personen; het 2e door 9; het
3e (vanaf 1892) door 3. Gemiddelde duur per mandaat: 12,44 jaar.
Aanvankelijk houdt elke partij één van de twee zetels. In 1856 veroveren de katholieken de liberale zetel, en in 1892 de 3e zetel. Op
te merken valt dat de Roeselaarse vertegenwoordiging de meest radicale Vlaamsgezinden omvat. In de negentiger jaren manifesteren zich
opnieuw de liberalen, maar zij vormen geen ernstige bedreiging.
De vertegenwoordiging is in handen van de industriële burgerij.
22. Ruiselede.
Het enige mandaat wordt bekleed door 8 personen. Gerniddele duur
per mandaat: 10,63 jaar.
Ook hier speelt de partijstrijd een ondergeschikte rol. In 1868 wordt
de anti-clericale liberaal schaakmat gezet. Daarna schijnt deze zetel
gediend te hebben om ongeduldige jongeren in het politiek leven te
introduceren, in afwachting van een gunstige gelegenheid tot catapultage in de nationale politiek.
De vertegenwoordiging is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters.
23. Tielt.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 6 personen; het 2e door 5. Gemiddelde duur per mandaat: 15,45 jaar. De twee mandaten zijn
zeker van 1848 tot 1862 in handen van de twee partijen. Vanaf 1862
behouden de katholieken de twee mandaten. In 1896 verschijnen de
liberalen nog heel even op het toneel, zonder gevaar.
De yertegenwoordiging is in handen van de burgerij en één familie
van grootgrondbezitters : de familie de Mûelenaere.
24. Torhout.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen; het 2e door 6;
het 3e door 9; het 4e (vanaf 1860) door 3. Gemiddelde duur per mandaat : 9,21 jaar.
Het kanton Torhout wordt beïnvloed door Brugge en de mandaten
worden af en toe door Bruggelingen bezet. Aanvankelijk hebben de
katholieken vermoedelijk ten minste 2 van de 3 mandaten. In 1848
wordt de ganse vertegenwoordiging vernieuwd en veroveren de libe-
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ralen vermoedelijk de 3 mandaten. In 1866 slaat de meerderheid
om, en komen de 4 mandaten voorgoed in katholieke handen. In
1896 duiken radicale liberalen en kristen-democraten op, die zich
daarna nog sporadisch manifesteren.
De vertegenwoordiging is hoofdzakelijk in handen van de burgerij,
met een konstante aanwezigheid - vanuit Loppem - van grootgrondbezitters.
25. Veurne.
Zoals te Diksmuide en te Ieper is het politiek leven hier vroeg georganiseerd, en wordt er strijd geleverd tussen partijen. Het 1e mandaat wordt bekleed door 10 personen; het 2e door 7. Gemiddelde
duur per mandaat: 10 jaar. Tot 1872 hebben de liberalen de 2 mandaten in handen. Daarna, onbedreigd, de katholieken.
De vertegenwoordiging is in handen van de stedelijke burgerij.
26. Wervik.
Het 1e mandaat wordt bekleed door 7 personen; het 2e door 3. Gemiddelde duur per mandaat: 17 jaar. Vermoedelijk zijn de 2 mandaten aanvankelijk in handen van de 2 partijen. In 1862 slepen de
katholieken beide mandaten in de wacht. Merkwaardig is de enorme
stabiliteit van deze mandaten: het 1e wordt van 1869 tot 1929, het
2e van 1872 tot 1925 bekleed door 1 persoon.
Vanaf 1900 worden beide echter duchtig bestookt door liberalen,
kristen-democraten en socialisten, het typische 'grensfenomeen', maar
dank zij de rurale bevolking kunnen zij standhouden.
De vertegenwoordiging is in handen van de burgerij, en één familie,
Van Elslande, behoudt een mandaat van tijdens het Frans Regime tot
1925!
De gemiddelde duur van een provinciaal mandaat is 12,37 jaar, of
ongeveer 12 jaar en 4 maanden.
De provincieraadsverkiezingen in West-Vlaanderen leveren weinig spectaculaire resultaten op. Mede dank zij het systeem van de absolute meerderheid blijkt de provincieraad een zeer stabiele instelling te zijn. De vernieuwing van de politieke mandatarissen is meestal het gevolg van apolitieke oorzaken, zoals de uitbreiding van de wet op de onverenigbaarheden in 1848, dood of ontslag. Vanzelfsprekend is het moeilijk te
achterhalen of al degene die ontslag nemen het doen uit vrije wil en om
persoonlijke motieven, dan wel om politieke motieven of onder druk.
Opvallend weinig mandatarissen worden uit de raad verwijderd door
de verkiezingen zelf.
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1838:
1840:
1842:
1844:
1846:
1848:
1850:

1
2
0
3
3
3
8

1852:
1854:
1856 :
1858:
1860:
1862:
1864:

1
3
3
5
5

2
9

1866:
1868 :
1870:
1872:
1874:
1876:
1878:

6
1
1
6
0
3
0

1880:
1882:
1884:
1886:
1888:
1890:
1892:

3
0
0
1
0
3
0

1894 :
1896:
1898:
1900:
1904 :
1908 :
1912:

1
0
2
0
1
0
0

Opvallend 00k hoe de algemene verkiezingen van 1872 en 1894, tengevolge van de uitbreiding van het kiezerskorps, geen wijzigingen brengen in
de samenstelling van de Raad.
De uitbreiding van de wet op de onverenigbaarheden en de algemene
verkiezing van 1848 heeft wel een grondige wijziging gebracht, in de eerste
plaats op de sociale structuur van de Raad - daar komen wij later op
terug - maar ook op de politieke samenstelling : het overwicht van de
liberalen.
De meerderheid in de Raad slaat om met twee verkiezingen: 1864:
Brugge en 1866: Kortrijk en Torhout. Ieper volgt pas zes jaar later.
Dat omslaan van de meerderheid valt blijkbaar samen met het opkomen
van een nieuwe generatie in de Raad. Wij zien immers aan het einde van
de jaren vijftig radicale jongeren in beide kampen opkomen zoals : A. Goupy, J. Goddyn , Le Bailly de Tillegem, J.B. Saffre, B. Verlez voor de liberaien. Voor de katholieken zijn het diegene die in 1864 en 1866 de macht
zullen verwerven, die, bijvoorbeeld te Brugge in 1860 met een pseudoneutraal Grondwettelijk Verbond van start gaan en op diverse plaatsen
kiescomités stichten. Opvallend nog de terugkeer in de negentiger jaren
van de liberalen in de stedelijke, maar meer nog in de plattelandskantons.
Wij vermoeden dat het hier hoofdzakelijk gaat om de vlaamsgezinde progressieve vleugel van de liberale partij, die bindingen aanvaardt met kristen-democraten en socialisten. Wat deze laatste betreft zien wij duidelijk
hoe zij, behalve te Brugge, vanuit de grensstreek komen opdringen. Dit
houdt vanzelfsprekend verband met de toenemende vestiging in de grensstreek van het Belgisch industrieel proletariaat, dat in het Noord-Franse
Industriebekken ging werken.
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3. Verhouding tussen de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
Als wij de provincieraadsverkiezingen terug plaatsen in het kader van
de overige verkiezingen, kunnen wij ons afvragen of er geen onderling verband bestaat tussen parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
Vergelijking tussen de provincieraads- en de parlementsverkiezingen is
mogelijk omdat de administratieve arrondissementen, die als kieseenheid
gelden voor de Kamer, ingedeeld zijn in kieskantons die dezelfde zijn als
voor de provincieraadsverkiezinge.n.
Wij vergelijken de toestand per arrondissement vanaf 1848' 00 , en houden rekening met de zetelaanpassinge.n. V oor de Kamer wordt alleen rekening gehouden met de gewone verkiezingen .
1. Arrondissement Brugge (kantons Brugge en Torhout)

Lib.
3

Kamer
Kath.

0

2
3

1
0

1

0

2
3

1
0

2
3

1
1

0

2
3
3

Provincieraad
Kath.
Lib.

Kr.-Dem.

1

1848
1852
1857
1858
1860
1863
1864*
1866
1868
1870
1872
1880
1884
1892
1900
1902
1912

8
6
7
9
12

4

7
3

8
12

2
0

13
15

0

16

6
5
3
3

* In januari 1864 hadden de katholieken de 3 kamerzetels veroverd, maar ver·
loren ze opnieuw in augustus.
100 Voor de parlementsverkiezingen steunen wij op W. Moiné, De Belgische verkiezingsuitslagen tussen 1847 en 1914, Brussel, 1971, 200 p.
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2. Arrondissement Diksmuide (kanton Diksmuide)
Vanaf 1900 versmolten met de arrondissementen Oostende en Veume
voor de Kamerverkiezing. Zie Oostende.
Kamer
Lib.
Kath.
1
0
1
0

0
1
0
1

Provincieraad
Lib.
Kath.
1848
1850
1854
1863
1866
1870
1872
1878

2

0

1
2
0
0

1
0
2
3

3. Arrondissement Ieper (kantons Ieper, Passendale, Wervik, Poperinge,
Mesen, Roesbrugge).

Lib.

Kamer
Kath.

2
1

1
2

2

1

3

0

1

2

0

3

1

2

Provincieraad
Kath.
Lib.
1848
1850
1856
1859
1860
1862
1864
1868
1869
1870
1872
1874
1876
1879
1880
1887
1890
1900

11

2

12
11
12
11
9

1
2
2
3
5

8

6

3
4
7
6
3
2
0

11
10
7
8
11
12
14
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4. Arrondissement Kortrijk (kantons Kortrijk, Avelgem, Moeskroen, Harelbeke, Menen en Moorsele).
Kamer
Kath.

Lib.
1

2

0

3

0

4

1
1

3
4
3
4

Provincieraad
Lib.
Kath.

Lib.-Soc.

2
1

1848
1850
1854
1857
1858
1861
1864
1866
1868
1872
1878
1880
1892
1898
1900
1902
1904
1906
1912

10
8
10
11
9
8
5
1
2
2
2
0
0
1

5
7
5
4
6
7
10
14
13
14
15
17
19
18

0

20

5. Arrondissement Oostende (kantons Oostende en Giste!). Vanaf 1900
versmolten met de arrondissementen Diksmuide en Veume voor de
Kamerverkiezing.
Lib.

Kam'er
Kath .

1

0

0

1

2
0
1

0
2
3

2

3

1848
1874
1884
1886
1892
1894
1900
1904
1912
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Provincieraad
Lib.
Kath.

.

4
3

0
1

2
3

2
2

3
4

8
8

6. Arrondissement Roeselare (kantons Roeselare, Izegem, Ardooie, Hooglede) . Vanaf 1900 versmolten met het arrondissement Tielt voor de
Kamerverkiezing.

Lib.

0

0
0

Provincieraad
Kath.
Lib.

Kamer
Kath.

2

4
5

1848
1856
1879
1892
1894
1899
1900
1912

3
1
0
0
1
0
0

5

7
8
9
8
9
16

7. Arrondissement Tielt (kantons Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede). Vanaf 1900 versmolten met het arrondissement Roeselare voor
de Kamerverkiezing. Zie Roeselare.

Lib.
1
0

Provincieraad
Kath.
Lib.

Kamer
Kath.
1
2

1848
1850
1862
1868

2

5

1
0

6
7

8. Arrondissement Veurne (kantons Veurne, Nieuwpoort). Vanaf 1900
versmolten met de arrondissementen Oostende en Diksmuide voor de
Kamerverkiezing. Zie Oostende.

Lib.
1
0
1
0

Provincieraad
Kath.
Lib.

Kamer
Kath.
0
1
0
1

1848
1854
1868
1870
1872
1888

2

1

3

0

1
0

2
3
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9. Totaal voor de provincie.

Lib.

Kamer
Kath. Lib.-Soc.

10
7

6
9

6

10

7

9

5
6

10

2

14

1

15

2
0

15
17

11

o·

2

15
18

4
4

14
16

3
3

15
17
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2
1

Provincieraad
Lib.
Kath

Kr.-Dem.

1

1848
1850
1852
1854
1856
1857
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1866
1868
1869
1870
1872
1876
1878
1879
1880
1884
1886
1888
1890
1892
1894
1898
1899
1900
1902
1904
1906
1912

42
40
38
40
39
41
40
44
43
41

22
24
26
24
25
23
24
24
25
27

31
22
23
22
23
13
16
16
14
7

37
46
45
46
45
56
53
55
57
64

6
4
2
3
4
5
4
4

65
67
69
73
72
71
72
75

4
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Er kan o.i. geen rechtstreeks verband gelegd worden tussen de wijzigingen in de volksvertegenwoordiging e.n deze in de provinciale mandaten,
de voorbeelden liggen voor het grijpen waar er in hetzelfde arrondissement een andere meerderheid is voor de Kamer dan voor de provincieraad (vb. Kortrijk van 1848 tot 1861).
Men stelt zelfs vast dat de voorrang die de katholieken toekennen aan
de parlementsverkiezingen in het mechanisme van de machtsverwerving,
niet altijd door de verkiezingsuitslagen bevestigd wordt. In Brugge veroveren de katholieken in 1864 kortstondig de 3 zetels voor de Kamer,
maar verliezen ze opnieuw hetzelfde jaar. Om er twee van te heroveren
in 1868, vier jaar nadat zij de meerderheid voor de provincieraad hadden
veroverd. In Ieper veroveren de katholieken de meerderheid voor de Kamer van 1850 tot 1856, en verliezen ze dan weer, ondertussen behouden
de liberalen een verpletterende meerderheid voor de Raad. Anderzijds
duurt het tien jaar vooraleer de katholieken te Kortrijk de meerderheid
verwerven in de Raad, nadat ze deze voor de Kamer verworven hadden.
Voor gans de provincie hebben de katholieken de meerderheid voor de
Kamer in 1850, deze voor de provincieraad in 1864.
Aangezien de verklaring hiervoor niet kan gezocht worden in de afbakening van de kieskantons, die voor de Kamer- en provincieraadsverkiezingen dezelfde zijn, moet zij gezocht worde.n in de ingesteldbeid van de
kiezers die blijkbaar verschilt voor beide verkiezingen. Het komt ons voor
dat voor de Kamerverkiezingen de ideologische en partijpolitieke opties
doorslaggevend zijn, terwijl voor de provincieraad- waarbij de partijen
zoals wij hebben gezien, zelden of nooit met een specifiek provinciaal
kiesprogramma voor de dag komen - de invloed van de kandidaten, die,
veel meer dan voor de parlementsverkiezingen, plaatselijke notabelen
zijn, een doorslaggevende rol speelt.
Het onderzoek naar de verhouding parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen is moeilijker omdat de te vergelijken entiteiten
niet overeenstemmen, en omdat wij niet over het nodige vergelijkingsmateriaal beschikken.
Te Brugge zijn de Kamerzetels in handen van de liberalen. In 1863
komt 1 van de 3 mandaten in katholieke handen, maar deze verkiezing
wordt ongeldig verklaard, en op 12 januari 1864 overgedaan. Nu halen de
katholieken de 3 zetels binnen. Hetzelfde jaar veroveren zij op 25 mei alle
provinciale mandaten, maar verliezen op 11 augustus hun drie Kamerzetels, die zij in 1868 gedeeltelijk en in 1870 alle drie terug winnen. In
1872 dringen zij binnen in de gemeenteraad, die zij helemaal en voorgoed
veroveren in 1875.
De overwinning voor de Kamer van januari 1864 heeft ongetwijfeld
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zijn weerslag gehad op de overwinning van 25 mei 1864 voor de provincieraad. Maar de daaropvolgende nederlagen voor de Kamer schijnen
geen weerslag te hebben op de provincieraad. En de overwinning voor de
provincieraad schijnt ook geen weerslag te hebben op de gemeenteraadsverkiezingen van 1866 en volgende.
Te Kortrijk zijn de drie Kamerzetels sinds 1854 in katholieke handen.
In 1863 veroveren de katholieken er de gemeenteraad, wat op 5 januari
1864 bevestigd werd. De eerstvolgende provincieraadsverkiezingen hebben pas in 1866 plaats en brengen de overwinning van de katholieken.
Te Ieper is gedurende al die jaren de parlementaire vertegenwoordiging
verdeeld tussen katholieken en liberalen. In 1870 slaat de meerderheid om voor de Kamer, in 1872 voor de provincieraad, en pas in 1891
voor de gemeenteraad.
Te Veurne gaat de enige Kamerzetel in 1870 definitief over van de liberalen naar de katholieken. In 1872 volgen de twee provinciale mandaten en pas op 19 oktober 1884 de 6 gemeentelijke mandaten. Een meerderheid die zeer moeizaam in 1887 behouden blijft (1 katholiek rechtstreeks verkozen en 4 katholieken gekozen na ballotage met 4 liberalen).
Ik meen dat de verovering van de meerderheid in de provincieraad geen
rechtstreeks gevolg is van een electorale overwinning hetzij voor de Kamer, hetzij voor de gemeenteraad, maar wel een gevolg van de organisatie
van de kiesvereniging en een zorgvuldig voorbereide kiescampagne. De
uitlatingen van de bisschoppen die wij in het vorige hoofdstuk aanhaalden
laten hierover geen twijfel bestaan.
In eerste instantie richt deze organisatie zich, om voor de hand liggende
redenen, op de verovering van de parlementaire mandaten. Normaal zou
men verwachten dat zij zich in tweede instantie op de verovering van de
gemeentelijke mandaten richt, wat waarschijnlijk ook zo gebeurt, maar
hier spelen personenkwesties wellicht een aanzienlijke rol, en lokaal politieke aangelegenheden, en zeker moet men ook rekening houden met de
data van de verkiezingen, e.n hun periodiciteit (om de 4 jaar voor de provincieraad, om de 6 jaar voor de gemeenteraad).
Het is in elk geval opvallend dat er voor de provincieraadsverkiezingen
- voor zover wij dit hebben kunnen nagaan in de geconsulteerde kranten - hoogst uitzonderlijk een specifieke kiescampagne, met een 'provinciaal' verkiezingsprogramma gevoerd wordt. De provincieraadsverkiezingen staan permanent in de schaduw van de parlementsverkiezingen die
veertien dagen of een week later erop volgen, of, vanaf 189~, eraan voorafgaan. Na de verovering van de meerderheid in de Raàd pakken de
katholieken af en toe uit met een bilan van hun realisaties, en vallen de
liberalen steevast het financieel beheer aan van de katholieken. Hatelijk-
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heden aan het adres van personen vormen daarbij aan weerszijden de
pasmunt; maar van een eigenlijk programma geen spoor.

4. Geografische structuur van de vertegenwoordiging.
Wij moeten nog stilstaan bij de geografische structuur van de vertegenwoordiging. Hierbij houden wij geen rekening met de suppleanten die als
dusdanig verkozen werden, maar geen effectief mandaat uitoefenden, maar
wel met de verschillende mandaten door één en dezelfde persoon uitgeoefend.
1. Ardooie.
De raadsleden van het kanton Ardooie zijn gedomicilieerd in de 4
gemeenten die het kanton samenstellen : 5 te Ardooie, 3 te Zwevezele, 1 te Egem en 1 te Koolskamp.
2. Avelgem.
De raadsleden uit het kanton Avelgem zijn gedomicilieerd als volgt:
6 te Avelgem, 2 te Heestert, 2 te Kerkhove, 2 te Outrijve, 1 te Bossuit, 1 te Kaster, 1 te Tiegem, geen enkele te Moen en te Waarmaavde.
3. Brugge.
De raadsleden, verkozen in de 5 kantons van Brugge, zijn gedomicilieerd als volgt : 46 te Brugge. Daarnaast voor het 1e kanton :
1 uit Assebroek, 1 uit Oedelem, 1 uit Sint-Kruis, geen enkele uit
Sijsele; voor het 2e kanton : behalve Brugge, 5 uit Oostkamp, 2 uit
Beernem, geen enkele uit Sint-Joris-ten-Distel en Waardamme; voor
het 3e kanton : behalve Brugge, 6 uit St. Andries, 3 uit St. Michiels,
1 uit J abbeke, geen enkele uit Loppem, Snellegem, Varsenare, Zedelgem en Zerkegem; voor het 4e kanton: behalve Brugge, 3 uit
Blankenberge, 1 uit St. Pieters op de Dijk, 1 uit Uitkerke, geen enkele uit de 8 overige poldergemeenten; voor het Se kanton, behalve
Brugge : 2 uit Moerkerke, 1 uit Heist en 1 uit Knokke, geen enkele uit de 9 overige poldergemeenten.
4. Diksmuide.
15 raadsleden zijn gedomicilieerd te Diksmuide, 3 te Merkem, 2 te
Klerken, 1 te Esen en 1 te Vladslo, geen enkele in de 6 overige gemeenten.
5. Elverdinge.
Tot 1848 zijn 3 raadsleden afkomstig uit Elverdinge en geen enkele
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uit de 8 overige gemeenten van ·het kanton. In 1848 wordt dit kanton bij Ieper gevoegd. Van dan af zijn er 3 raadsleden gedomicilieerd
te Boezinge, 1 te Woesten, en geen enkele uit de overige 7 gemeenten.
6. GisteL
6 raadsleden zijn gedomicilieerd te Gistel, 3 te Oudenburg, 2 te
Leffinge, 2 te Moere, 1 te Eernegem, 1 te Snaaskerke, geen enkele
in de 12 overige gemeenten.
7. Harelbeke.
11 raadsleden gedomicilieerd te Harelbeke, 2 te Waregem, geen enkele in de 3 overige gemeenten.
8. Haringe, zie Roesbrugge.
9. Hooglede.
10 raadsleden gedomicilieerd te Hooglede, 2 te Staden, 1 te Beveren/ Roeselare, geen enkele te Gits en te Oekene.
10. Ieper.
23 raadsleden hebben hun domicilie te Ieper, daarnaast zijn er voor
het 1e kanton 2 uit Langemark, 1 uit Beselare en 1 uit Zillebeke,
geen enkele uit Geluveld en St. Jan; voor het 2e kanton: 2 uit Vlamertinge en 2 uit Voormezele; geen enkele uit Dikkebus.
11. Ingelmunster-Izegem.
7 gedomicilieerd te Izegem, 6 te Ingelmunster, 1 te Emelgem, geen
enkele te Kachtem.
12. Kortrijk en Moeskroen.
28 raadsleden zijn gedomicilieerd te Kortrijk, daarnaast, voor het 1e
kanton, zijn er 1 uit Kuurne, 1 uit Lendelede, geen enkele uit Bavikhove en Hulste; voor het 2e kanton, dat in 1854 versmelt met het
3e kanton en in 1882 als zelfstandig kanton Moeskroen wordt opgericht, zijn er, behalve Kortrijk : 5 uit Moeskroen, 3 uit Herseaux,
geen enkele uit Aalbeke, Luingne en Marke; voor het 3e kanton, behalve Kortrijk: 2 uit Sint-Denijs, 1 uit Bellegem, 1 uit Dottignies, 1
uit Rollegem, 1 uit Spiere, geen enkele uit Helkijn en Kooigem; voor
het 4e kanton zijn er, behalve Kortrijk : 4 uit Zwevegem en 1 uit
Vichte, geen enkele uit Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem en
Otegem.
13. Menen.
12 zijn gedomicilieerd te Menen, 6 te Wevelgem, 2 te Ledegem, 1
te Lauwe, geen enkele te Bissegem, Dadizele en Rekkem.
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14. Mesen.
9 zijn gedomicilieerd te Mesen, 3 te Nieuwkerke, 2 te Warneton, 1
te Kemmel, geen enkele te Dranouter, Loker, Wuivergem en Wijtschate.
15. Meulebeke.
6 raadsleden zijn afkomstig van Meulebeke, 2 van Aarsele, 1 van
Dentergem, geen enkele komt uit Kanegem.
16. Moorsele.
5 zijn gedomicilieerd te Moorsele, 3 te Gullegem, 3 te Heule, 2 te
Sint-Eloois-Winkel, geen enkele te Rollegemkapelle.
17. Nieuwpoort.
5 zijn gedomicilieerd te Nieuwpoort, 1 te Stuivekenskerke, geen
enkele in de 14 overige gemeenten.
18. Oostende.
12 gedomicilieerd te Oostende, 1 te Bredene, geen enkele te Stene.
19. Oostrozebeke.
6 zijn afkomstig van Oostrozebeke, 2 van Wakken, 1 van Ooigem,
1 van Wielsbeke, geen enkele uit de 4 overige gemeenten.
20. Passendale.
8 gedomicilieerd te Moorslede, 6 te Passendale, 1 te Zonnebeke, geen
enkele te Oostnieuwkerke en te Westrozebeke.
21. Poperinge.
10 zijn afkomstig van Poperinge, geen enkele van Reningelst en
Westouter.
22. Roesbrugge-Haringe.
7 zijn gedomicilieerd te Roesbrugge-Haringe, 3 te Watou, 3 te Lo,
1 te Beveren, 1 te Gijverinkhove, 1 te Krombeke, 1 te Proven, geen
enkele in de overige 5 gemeenten.
23. Roeselare.
12 zijn afkomstig van Roeselare en 4 van Rumbeke.
24. Ruiselede.
5 zijn gedomicilieerd te Ruiselede, 2 te Wingene.
25. Tielt.
8 zijn gedomicilieerd te Tielt en 3 te Pittem.
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26. Torhout.
13 raadsleden wonen officieel te Torhout, daarnaast, voor het 1e kanton zijn er 3 uit Lichtervelde, 1 uit Kortemark, geen enkele uit Handzame; voor het 2e kanton : 4 uit Koekelare, 3 uit Ruddervoorde, 2
uit Ichtegem, geen enkele uit Aartrijke. In 1851 werden beide kantons samengevoegd.
27. Veurne.
15 gedomicilieerd te Veurne, 2 te Alveringem, geen enkele uit de 17
overige gemeenten.
28. Wervik.
6 raadsleden wonen officieel te Wervik, 2 te Komen, 1 te Geluwe,
geen enkele is afkomstig van Bas-Warneton, Hollebeke, Houtem en
Zand voorde.
Dit overzicht bevestigt - met uitzondering van het kanton Passendale
- dat de hoofdplaats van het kanton voorrang heeft, bij de aanduiding
van de kandidaten, wat waarschijnlijk niet alleen aan een politieke traditie beantwoordt, maar ook aan een sociaal-economische realiteit.
Wij kunnen dit overzicht als volgt s·amenvatten :
Gerechtelijk
Arrondissement

Raadsleden

Vertegenw.
Gemeenten

Totaal
Gemeenten

Brugge
Ieper
Kortrijk
Veurne

158
100
160
62

37
23
41
15

46
67
58

Totaal

480

116
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Globaal gezien zijn dus meer dan de helft van de Westvlaamse gemeenten op geen enkel ogenblik tussen 1836 en 1921 in de Raad vertegenwoordigd geweest.
De detailopgave toont aan dat de vertegenwoordiging in het VeurneAmbacht en in de Polders sterk gecentraliseerd is, waarbij nog dient
rekening gehouden met het feit dat heel wat raadsleden, die officieel
in Roesbrugge-Haringe, Mesen of Gistel gedomicilieerd zijn, hun woonst
te Brugge of te Ieper hebben.
Daartegenover is de spreiding van de mandaten over de diverse gemeenten het grootst in het Kortrijkse - met uitzondering van het kanton
Harelbeke, waar een belangrijke gemeente als Deerlijk geen enkel provin252

cieraadslid heeft geteld, (terwijl gemeenten als Heestert en Outrijve
er elk 2 tellen). De vertegenwoordiging is echter veel meer functie van
socio-politieke dan van geo-politieke factoren : de oppervlakte of de
demografische densiteit van de gemeenten is politiek van minder belang
dan de aanwezigheid van een kasteel.
De kasteelheer beschikte immers zowel naar boven (politieke relaties,
financiële middelen), als naar onder (gezag over de dorpelingen, waarvan hij meestal burgemeester was, en rechtstreekse drukkingsmiddelen
op zijn pachters) over een aanzienlijke macht.

5. De provincieraadsverkiezingen en de kerkelijkheid van de bevolking.

Het loont de moeite de verkiezingsresultaten van de provincieraad te
vergelijken met de kerkelijkheid van de Westvlaamse bevolking, aan de
hand van het onderzoek naar het paasverzuim tijdens de periode 18401911 door W. Rombouts 101 •
Herinneren wij eraan dat de provincieraad sinds 1848 een liberale
meerderheid heeft, die vanaf 1864 overgaat in katholieke handen, en tot
1914 steeds versterkt wordt. W. Rombouts heeft berekend dat het paasverzuim op de rurale parochies afneemt tussen 1848 en 1878, van 0,29 %
tot 0,16 %, toeneemt tot 0,82% in 1883, afneemt tot 0,35 % in 1893,
opnieuw toeneemt tot 0,94 % in 1907 en lichtjes daalt tot 0,72 % in
1910. In de stedelijke parochies zijn de paasverzuimers veel talrijker. Van
3,63 % in 1848, tot 4,68 % in 1878, 5,31 % in 1881, 8,24 % in 1885,
± 8,95 % in 1910. Op het eerste gezicht is er dus geen correlatie tussen
het paasverzuim en het politiek gedrag van de kiezers. Dat is ook de
mening van W. Rombouts 102 • Het is overigens algemeen bekend dat tot
1879 de meeste liberalen practiserende katholieken waren. Een meer
gedetailleerde vergelijking brengt toch e.nige tekening.
Vooreerst treft het ons dat de steden en gemeenten die W. Rombouts
vernoemt als opvallend door hun relatief aanzienlijk paasverzuim (meer
dan 1 %) tussen 1848 en 1878, nagenoeg allemaal behoren tot de kantons met een liberale meerderheid vóór 1864 : Brugge, Passendale, Mesen,
Kortrijk, Harelbeke, Menen en Oostende. Uitzonderingen hierop vormen
Poperinge, waar voor de provincieraad sinds 1848 gematigde liberalen
verkozen worden, en Nieuwpoort, waar een katholiek verkozen wordt, en
1 01
O.c., wij gebruiken vooral het hoofdstuk gewijd aan de bespreking van de
grafieken en de kaarten, pp. 84-121.
1 02 Id. p. 131.
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dat nochtans in 1854 een uitzonderlijk hoog paasverzuim kent: 5,60 %.
Omgekeerd valt het op dat Veurne, een stevige liberale burcht, waar radicale liberalen politiek actief waren, met uitzondering van 1871 (1, 15 %)
een gering paasverzuim kent. Hetzelfde geldt voor Ieper-stad, waar, met
uitzondering van de St.-Niklaasparochie, de cijfers verwant zijn met deze
van de rurale parochies. In Diksmuide, eveneens aanvankelijk een liberale
burcht, doet zich een opvallende evolutie voor van vrij aanzienlijk paasverzuim (1,73 % in 1848) naar eerder gering paasverzuim (0,43 % in
1878). Is dit niet opnieuw een manifestatie van het apart karakter van
het oorspronkelijke West-Vlaanderen, dat onder het bisdom Ieper ressorteerde?
Tijdens de periode 1881-1887 doet zich om politieke en religieuze
redenen die verband houden met de schoolstrijd, een algemene en gevoelige toename van het paasverzuim voor. W. Rombouts merkt op dat
deze toename zich niet zozeer voordoet in de steden die tijdens de vorige
periode uitblonken, maar wel in een aantal landelijke parochies. Opnieuw valt het ons op dat deze gemeenten ten dele overeenstemmen met
de kantons die stand houden als liberaal bastion na de zeventiger jaren :
Giste!, Mesen, Oostende, en in mindere mate Roesbrugge.
Ons treft eens te meer het afzonderlijk gedrag tijdens de schoolstrijd
van het oorspronkelijk West-Vlaanderen, tevens ook voormalig bisdom
Ieper - grosso modo de streek ten Westen van de lijn NieuwpoortMenen - waar het liberalisme zich zeer vroeg heeft georganiseerd, en
dat blijkbaar gevoeliger is voor een liberale mobilisatie, dan de rest van
de provincie, de steden Oostende, Brugge en Kortrijk en hun geleidelijk
verstedelijkte onmiddellijke omgeving uitgesloten.
Na 1893 zien wij het paasverzuim toenemen in de streken die een
grondige economische wijziging ondergaan, en waar zich terzelfdertijd
ook de kristen-demokraten en de socialisten voor het eerst in de provincie
manifesteren : de grensstreek en de kuststreek, naast de steden Brugge
en Kortrijk. Wij hebben steekproeven gedaan aan de hand van de tabellen van W. Rombouts 103 , naar de evolutie van het paasverzuim, in de
periode waarin in diverse kantons de politieke meerderheid omslaat van
liberaal naar katholiek. In het algemeen kunnen wij zeggen dat deze
ommekeer zich voordoet in een periode van degressief paasverzuim, wat
niet wegneemt dat in alle gevallen het paasverzuim, na het omslaan van
de meerderheid, toch nog aanzienlijk hoger ligt dan bv. twintig jaar
vroeger in volle liberale periode.
Er schijnt dus toch wel enig verband te bestaan tussen het politiek ge1oa Id. pp. 180-187.

254

drag en de kerkelijkheid. De discrepanties die zich hierbij voordoen kunnen wellicht verklaard worden door het feit dat de cijfers van het paasverzuim betrekking hebben op de globale bevolking. W. Rombouts wijst
er in zijn algemeen besluit op dat het paasverzuim zich vooral manifesteert onder de 'pauperes' en de 'classis operaria', dit zijn de arbeiders.
Het is precies deze klasse van de bevolking die politiek onmondig is tot
circa 1872, en waarvan het mannelijk deel dat ouder is dan 25 jaar
(30 jaar voor de provincieraad), in 1894 stemrecht verwerft.
Dit verklaart wellicht ook waarom er een duidelijker aanwijsbaar
verband bestaat tussen het paasverzuim en het opkomend socialisme dan
tussen het paasverzuim en het liberalisme, dat overigens ook veel minder
a-religieus was dan het socialisme. Bovendien heeft de voortschrijdende
democratisering onder de druk van het socialisme, het kiesstelsel zodanig gewijzigd dat deze nieuwe stroming kon vertaald worden in verkiezingsresultaten en parlementaire zetels. Door het behoud van het stelsel van de absolute meerderheid was dit laatste, tot 1921, voor de
provincieraad niet het geval.
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DERDE HOOFDSTUK

DE PROVINCIE AAD EN DE POLITIEK
1. Het bijwonen van de zittin en.
Wie de processen-verbaal 1 est van de zittingen van de provincieraad
wordt getroffen door twee f iten : het groot aantal aanwezige raadsleden, en het gering aantal spr kers.
Om geldig te kunnen verga eren volstaat het dat de helft plus één van
de verkozen raadsleden aanw zig zijn. Het is slechts uiterst zelden gebeurd dat de Raad niet in aa tal was, en dan nog om begrijpelijke redenen : zo bijvoorbeeld ge beu dit op 21 juli 187 4 en 21 juli 187 6 (respectievelijk 32 en 28 van de 9 raadsleden aanwezig). De meeste raadsleden waren gemeentelijke ma datarissen en dus vermoedelijk in hun gemeente weerhouden door de lechtigheden van de Nationale Feestdag.
Over het algemeen was de pkomst zeer groot, maar verminderde naar
het einde van elke zittijd toe. Tot circa 1850 valt het op dat er minder
raadsleden aanwezig waren o de openingszitting (rede van de gouverneur, samenstelling van het b reau) dan de volgende dagen. Na 1854 is
het juist andersom, dan waren e raadsleden het talrijkst op de eerste dag.
De raadsleden die van eld rs uit de provincie kwamen verbleven te
Brugge voor de duur van de ittijd.
De steekproeven die wij naa r de aanwezigheid van de raadsleden gedaan hebben vatten wij samen in volgende tabel.
Periode

1836-1859
1860-1871
1872-1877
1878-1891
1892-1902
1903-1914

Verkozen
Raadsleden
64
68
69
71
76
78

Maximaal

Aanwezig
Minimaal

Gemiddeld

%

63
64
63
65
70
74

40
37
28
32
43
53

56
57
51
50
55
61

88
84
74
70
72
78
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Voor de periode 1836-1859 kan men een onderscheid maken tussen
de jaren vóór 1848 en er na. Vóór 1848 zijn er 86 % raadsleden aanwezig, nà 1848 : 89 %. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de aanwezigheid van ambtenaren vóór 1848, die meer dan de eigenaars of renteniers
door ambtsbezigheden konden weerhouden zijn de zittingen bij te wonen.
Anderzijds valt het bijzonder op dat de laagste aanwezigheidsquotiënten
zich situeren in de periode van de hoogste politieke spanning, en de
heftigste politieke debatten tussen circa 1870 en 1884. De toename van de
aanwezigheden na 1903 is waarschijnlijk te wijten aan de korte zittijden
die vanaf 1907 niet langer duurden dan deze vóór 1865, namelijk minder
dan 10 zittingen.
Vanaf 1868 werd van de besprekingen in de Raad een stenografisch
verslag opgesteld en gepubliceerd. Aan de hand hiervan is het mogelijk
op te maken wie in de debatten tussen komt. Steekproeven in die richting '
duiden aan dat ongeveer de helft van het totaal aantal verkozen raadsleden tijdens de gewone zittijd, minstens één zin uitspreekt.
Een groot deel van deze tussenkomsten bestond echter uit het voorlezen van het verslag dat het raadslid in opdracht van één van de vier
commissies had opgesteld, of tot een korte aanbeveling van één of ander
punt van de dagorde dat binnen de belangensferen lag die het raadslid
verdedigde (bijvoorbeeld de veeteelt of de landbouw), of binnen de
grenzen van het kanton dat hem verkoos {bijvoorbeeld subsidie voor de
wegen of voor één of andere vereniging).
Een zeer beperkt aantal raadsleden - het zijn er geen tien per zittijd,
en altijd dezelfden - komen tussen in al de debatten, dienen moties en
voorstellen in, en houden werkelijke redevoeringen. Dit zijn - behalve
de gouverneur en de directeur van Bruggen en Wegen, die geen lid zijn
van de Raad, maar aan de besprekingen deelnemen - de voorzitter, de
secretarissen van de Raad, en de leden van de Bestendige Deputatie, en
daarnaast dan enkele raadsleden die blijkbaar een sleutelpositie bekleden
in hun partij (vb. de katholiek Van Oteghem of de liberaal Ghesquière),
en waarvan wij menigeen na verloop van tijd terugvinden als lid van de
Deputatie (vb. de katholiek J. Goethals, of de liberaal B. Vrambout) of
als voorzitter van de Raad (vb. Fr. Van den Abeele, Ed. Van Hee), of
die zich manifesteren als zelfstandige (soms originele) persoonlijkheden
(vb. Is. Jullien, Ch. Van Lede, Ch. Breydel, L. de Schietere de Lophem,
H. Horrie, enz.).
Terwijl de debatten tussen 1870 en 1884 soms heel bitsig zijn - wij
komen daarop terug - verlopen zij na 1884 in een vrij slaperachtige
hoffelijkheid, waarbij iedereen iedereen prijst om zijn bezorgdheid voor
het algemeen welzijn.
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2. De verkiezing van de voorzitters en de leden van de Bestendige
Deputatie.
Tijdens de periode 1836-1921 werden de voorzitters van de Raad op enkele jaren na- steeds met grote meerderheid verkozen. De voorzitter was uiteraard een vertegenwoordiger van de meerderheid in de
Raad. Hij werd over het algemeen elk jaar herkozen, tot hij ontslag nam
of stierf. Vijf voorzitters waren tevens lid van de Bestendige Deputatie, zes
waren dat niet.
1836-1844. Prosper Massez, eigenaar te Oostende. Sinds 1819 lid van
de Provinciale Staten en sinds 1820 lid van de Gedeputeerde Staten. Liberaal en orangist, lid van de Bestendige Deputatie. Verzaakt aan het voorzitterschap wegens ziekte.
1845-1856. Charles Pecsteen, licentiaat in de rechten en eigenaar te
Sint-Andries. Sinds 1821 lid van de Provinciale Staten en sinds 1823 lid
van de Gedeputeerde Staten. Katholiek. Lid van de Bestendige Deputatie.
Neemt ontslag als voorzitter en als raadslid.
1857-1861. Emmanuel Coucke, pleitbezorger te Kortrijk. Raadslid
sinds 1848. Aanvankelijk katholiek, maar op het ogenblik van zijn verkiezing tot voorzitter, liberaal. Geen lid van de Bestendige Deputatie.
Wordt in 1862 niet herkozen als raadslid.
1862-1863. Jean Van de Walle, advokaat te Brugge. Raadslid sinds
1848. Lid van de Bestendige Deputatie sinds 1856. Liberaal. Wordt in
1864 niet herkozen als raadslid.
1864-1865. Bij de eerste stemronde behalen twee kandidaten elk 32
stemmen. De ene is Florimond Roels, oud liberaal, maar overgegaan
naar de katholieken, de andere, Charles Van de Venne, notaris te Zwevegem. Raadslid sinds 1844, geen lid van de Bestendige Deputatie. Onafhankelijk liberaal. Tijdens de tweede stemronde wordt deze laatste verkozen, omdat Roels 1 stem verliest ten voordele van F. Buyse.
In 1866 neemt Ch. Van de Venne als voorzitter en als raadslid ontslag.
1866-1868. Felix Buyse, nijveraar te Kortrijk. Raadslid sinds 1857.
Geen lid van de Bestendige Deputatie. Aanvankelijk liberaal, maar vanaf
1866 verkozen op de katholieke lijst. Hij wordt in 1866 tot voorzitter
verkozen met 43 stemmen en 22 onthoudingen. Is in 1869 niet aanwezig bij de verkiezing van de voorzitter, waarschijnlijk wegens ziekte.
Hij sterft hetzelfde jaar.
1869-1875. Eugène van Outryve d'Ydewalle, doctor in de Rechten en
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eigenaar te Oostrozebeke. Raadslid sinds 1858. Geen lid van de Bestendige Deputatie. Katholiek. Neemt in 18 7 6 ontslag als raadslid ingevolge
zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger.
1876-1890. Eugène De Cock, eigenaar te Assebroek. Raadslid en lid
van de Bestendige Deputatie sinds 1864. Katholiek. Sterft in 1891.
1891-1897. François Vanden Abeele, geneesheer te Brugge. Raadslid
sinds 1864. Lid van de Bestendige Deputatie sinds 1891. Katholiek.
Neemt ontslag als voorzitter in 1897 en als raadslid in 1898, om gezondheidsredenen.
1898-1913. Edmond Van Hee, advokaat te Veurne. Raadslid sinds
1872. Lid van de Bestendige Deputatie sinds 1874. Katholiek. Sterft in
1913.
1913-1921. René Fraeys, notaris te Brugge. Raadslid sinds 1877. Geen
lid van de Bestendige Deputatie. Katholiek. Als voorzitter verkozen tijdens de Buitengewone Zitting van de Raad op 28 .10.1913. In 1921 niet
meer verkozen als raadslid.
De verkiezingen van Ch. Van de Venne en Felix Buyse zijn treffend
voor de overgang van liberale .naar katholieke meerderheid. Een figuur
als Buyse, liberaal verkozen op de katholieke lijst, kon iedereen voldoen' .
Dezelfde voorzichtige overgang van liberale naar katholieke meerderheid zullen wij vaststellen bij de verkiezing van de Bestendige Deputatie.
Ook hier heerst als algemene regel dat wie eens tot lid van de Deputatie
verkozen werd, dit blijft tot zijn ontslag of zijn dood.
Overeenkomstig de provinciewet wordt de Bestendige Deputatie samengesteld uit één lid afkomstig van elk van de vier gerechtelijke arrondissementen en twee vrij verkozen leden. Op 7 oktober 1836 werd de
Bestendige Deputatie samengesteld als volgt :
1. Arrondissement Brugge : Ch. Pecsteen, katholiek, 47 jaar, licentiaat
in de rechten en eigenaar, neemt in 1856 ontslag als gedeputeerde. Sinds
1845 is hij tevens voorzitter van de Raad.

2. Arrondissement Kortrijk: Bug. Dufort, katholiek, 60 jaar, eige-

1 Dit is een oude taktiek van de katholieken. Zo schreef F. Béthune op 15 mei
1847 aan zijn zoon Jean-Baptiste, met betrekking tot de kandidatuur voor de Senaat
van baron d'Espierres: " ... Pour n'effaroucher personne il sera libéral modéré et
frère du coryphée libéral de Tournay, pour ceux qui appartiennent à la nuance
libérale; pour les conservateurs, il sera de leur bord, et Ie clergé ne fera aucune difficulté pour l'admettre, comme catholique." Marke ADB.
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naar (?), was sinds 1818 lid van de Gedeputeerde Staten (landelijke
stand). Hij blijft gedeputeerde tot zijn dood op 30 september 1843.
3. Arrondissement Ieper: J. De Neckere, liberaal, 35 jaar, geneesheer,
voormalig burgemeester van Zillebeke en schepen van Ieper, neemt in
1842 ontslag ingevolge zijn benoeming tot arrondissementscommissaris.
4. Arrondissement Veurne: J. Clep, liberaal, 50 jaar, grootgrondbezitter, pleitbezorger en notaris, sinds 1827 lid van de Provinciale Staten (landelijke stand). Neemt in 1845 ontslag ingevolge zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger.
5. Vrij lid: Pr. Massez, liberaal en orangist, 58 jaar, eigenaar te Oostende, sinds 1820 lid van de Gedeputeerde Staten (stedelijke stand). Blijft
gedeputeerde tot zijn dood in 1846. Is van 1836 tot 1845 tevens voorzitter van de Raad.
6. Vrij lid : J. Goethals, katholiek, 39 jaar, eigenaar te Kortrijk, voormalig lid van het Nationaal Congres, gewezen volksvertegenwoordiger en
arrondissementscommissaris van Kortrijk. Blijft gedeputeerde, eerst als
vrij lid; van 1844 tot 1848 als gedeputeerde voor Kortrijk in opvolging
van E. Dufort; van 1848 tot 1858 is hij opnieuw vrij lid van de Deputatie, en van 1858 tot 1862 opnieuw gedeputeerde voor Kortrijk. In 1862
neemt hij ontslag als gedeputeerde en als provincieraadslid.
Om de twee jaar wordt de Bestendige Deputatie voor de helft vernieuwd. De meeste wijzigingen die zich voordoen zijn echter het gevolg
van ontslag of dood.
Op 13 juli 1842 wordt voor het arrondissement Ieper, J. De Neckere
vervangen door Th. Donny, raadslid sinds 1836, liberaal en orangist, 38
jaar, eigenaar en nijveraar te Ieper die, ingevolge zijn benoeming, ontslag neemt als schepen én als gemeenteraadslid van Ieper. In 1841 was
er sprake van zijn kandidatuur voor de Kamer.
Op 9 juli 1844 wordt J . Goethals, die gedeputeerde werd van Kortrijk,
als vrij lid vervangen door Ern. Vanden Peereboom, aanvankelijk katholiek maar sinds 1840 liberaal. Raadslid sinds 1841 , 36 jaar, linnen- en
garenfabrikant te Kortrijk, en gemeenteraadslid. In 1847 neemt hij ontslag als gedeputeerde en als provincieraadslid, ingevolge zijn benoeming
tot arrondissementscommissaris. Een ambt dat hij 9 maanden later neerlegt, wegens zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger. Hij zal voorzitter
worden van de Kamer.
Op 16 juli 1846 volgt H. Van Dramme J. Clep op als gedeputeerde
voor Veurne. H. Van Dramme is liberaal, raadslid sinds 1838, 40 jaar,
eigenaar en vermoedelijk burgemeester van Esen. Hij blijft gedeputeerde
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tot 1866 en is na 1870 geen raadslid meer.
Op 15 juli 1847 wordt A. De Knuydt gekozen als vrij lid, in opvolging
van de overleden P. Massez. De Knuyt is vermoedelijk gematigd liberaal, ·
raadslid sinds 1836, 60 jaar, eigenaar en burgemeester van Bredene. In
1850 wordt hij als raadslid niet meer herkozen.
Bij de globale vernieuwing van de Bestendige Deputatie in 1848, gevolg
van de globale vernieuwing van de Raad, doet er zich een verrassing
voor : alle uittredende leden worden zonder moeilijkheden met grote
meerderheid herkozen, behalve J. Goethals, gedeputeerde voor Kortrijk.
In de eerste stemronde komt hij in ballotage met H. Dumortier. De uitslag van de ballotage is gunstig voor deze laatste. H. Dumortier, katholiek, 27 jaar, advokaat en kersvers provincieraadslid, blijf gedeputeerde
tot 1856 en neemt dan, wegens ziekte, ontslag. Twee jaar later zal hij de
Raad verlaten om te zetelen in de Kamer. J. Goethals wordt opnieuw
voorgedragen als opvolger van de ontslagnemende E. Vanden Peereboom,
vrij lid, en komt opnieuw in ballotage, nu met Vercruysse-Bruneel, maar
ditmaal is de ballotage hem gunstig.
Het jaar daarop is Th. Donny gestorven, en wordt als gedeputeerde
voor Ieper, op 5 juli 1849 vervangen door B. Vrambout, liberaal, raadslid sinds 1848, 33 jaar, pleitbezorger, voormalig gemeenteraadslid van
Poperinge. Deze zal op 26 november 1857 benoemd worden tot gouverneur ad interim, ter vervanging van A. de Vrière, en wordt op 25 december 1859 definitief be.noemd.
Op 5 juli 1850 wordt A. De Knuyt, als vrij lid opgevolgd door J. Brasseur, liberaal raadslid sinds 1847, 49 jaar, bankier en handelaar, die lid
blijft van de Bestendige Deputatie tot 1864 - jaar waarin de meerderheid van de Raad omslaat. Tot 1866 zal hij als raadslid blijven zetelen.
De Bestendige Deputatie die uit 3 katholieken en 3 liberalen bestaat
blijft ongewijzigd tot 1856. Dit jaar neemt Ch. Peesteen ontslag als gedeputeerde voor Brugge en wordt opgevolgd door J. Van de W alle, liberaal, raadslid sinds 1848, 67 jaar, advokaat en gemeenteraadslid van
Brugge. Hij blijft gedeputeerde tot het fatale jaar 1864, wanneer hij niet
meer herkozen werd en meteen zijn mandaat van provincieraadslid, dat
van gedeputeerde en dat van voorzitter van de Raad, dat hij sinds 1862
uitoefende, verloor. Nu bestaat de Deputatie nog uit 2 katholieken en 4
liberalen.
Twee jaar later, op 9 juli 1858, wordt H. Dumortier, ontslagnemend
wegens ziekte, als gedeputeerde voor Kortrijk vervangen door zijn voorganger J. Goethals, die zelf als vrij lid vervangen wordt door Ch. Gheysens, katholiek, raadslid sinds 1848, 63 jaar, notaris en burgemeester te
Harelbeke, en voormalig lid van de Provinciale Staten (landelijke stand).
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In 1862 .neemt deze echter reeds ontslag, om gezondheidsredenen, en
trekt zich twee jaar later terug uit de Raad.
Op 6 juli 1860 wordt B. Vrambout als gedeputeerde voor Ieper opgevolgd door E. Merghelynck, liberaal, 47 jaar, eigenaar, gemeenteraadslid van Ieper en sinds 1848 provincieraadslid. Ook voor hem zal 1864 het
einde betekenen van zijn mandaat als gedeputeerde, maar hij blijft in de
Raad zetelen tot zijn dood in 1869.
Op 4 juli 1862 doen er zich twee wijzigingen voor. J. Goethals neemt
ontslag en wordt opgevolgd door zijn neef Gustaaf Goethals, 30 jaar,
katholiek, advokaat die sinds 1861 in de Raad zetelde. Deze zal, om ons
onbekende redenen, in 1866 uit de Raad verdwijnen.
De ontslagnemende Ch. Gheysens wordt vervangen door J ac. Carpentier, liberaal, raadslid sinds 1850, 50 jaar, advokaat te Mesen. In 1866,
na het omslaan van de meerderheid in de Raad, verliest hij zijn mandaat van gedeputeerde. In 1868 neemt hij ontslag als provincieraadslid,
ingevolge zijn benoeming als vrederechter te Ieper.
De verkiezingen van 1864 geven de katholieken de meerderheid in de
Raad en in de Bestendige Deputatie. Als gedeputeerde voor Brugge volgt
Fl. Roels J. Van de Walle op, die niet meer verkozen werd. Fl. Roels,
tot 1853 liberaal en medestichter van de Association libérale in 1852,
daarna katholiek, raadslid sinds 1842, 59 jaar, advokaat, had zopas met
1 stem de voorzitterszetel van de Raad gemist. Hij zal slechts 4 jaar gedeputeerde blijven, in 1868 wordt hij benoemd tot provinciaal griffier.
Bij de verkiezing voor het arrondissement Ieper moet E. Merghely.nck de
plaats ruimen voor A. Van Elslande, katholiek, raadslid sinds 1850, 51
jaar, handelaar, eigenaar en schepen te Komen. Hij sterft in 1872. Als
vrij lid van de Deputatie moet J. Brasseur de plaats ruimen voor E. De
Cock, katholiek, pas verkozen raadslid, voorzitter van de Association
constitutionnelle et conservatrice te Brugge, 46 jaar, eigenaar, die gedeputeerde blijft tot zijn dood in 1891. Sinds 1876 was hij ook voorzitter van
de Raad, en na de dood van B. Vrambout in 1877 gouverneur ad interim.
Nu telt de Bestendige Deputatie 4 katholieken en 2 liberalen (Jac. Carpentier en H. Van Dromme) wier mandaat in 1866 ten einde loopt.
In 1866 wordt G. Goethals als gedeputeerde voor Kortrijk vervangen
door J. Lagae, katholiek, pas verkozen raadslid, 29 jaar, advokaat. Deze
zal 10 jaar lid blijven van de Bestendige Deputatie en daarna een gerechtelijke carrière aangaan. H . Van Dromme, wordt gewipt, ten voordele
van E. Visart de Bocarmé, katholiek, raadslid sinds 1864, 32 jaar, eigenaar te Loppem, maar verkozen te R.oesbrugge, die in 1874 de Raad
verlaat. Ook Jac. Carpentier wordt als vrij lid vervangen door Ch. Soudan, katholiek, pas verkozen raadslid, 35 jaar, nijveraar te Kortrijk, die

263

in 1892 gedwongen wordt ontslag te nemen, en een jaar later sterft. De
Deputatie is voortaan helemaal in katholieke handen.
Fl. Roels wordt op 9 juli 1868, als afgevaardigde voor Brugge, vervangen door Bug. De Cock, die zelf als vrij lid vervangen wordt door
P. Boutens, pas verkozen raadslid, 37 jaar, advokaat en voorzitter van de
Vlaamsche Broederband. Hij sterft 10 jaar later.
De globale vernieuwing van de Raad in 1872 brengt slechts één wijziging mee in de globaal vernieuwde Bestendige Deputatie : de overleden
A Van Elslande wordt als gedeputeerde voor Ieper vervangen door A.
Surmont de Volsberghe, pas verkozen raadslid, 34 jaar, eigenaar, die zes
jaar later ontslag neemt, ingevolge zijn verkiezing als senator. In 1891 zal
hij de eerste katholieke burgemeester van leper worden en in 1900 Minister van Industrie en Arbeid.
Op 9 juli 1874 wordt E. Van Hee, ter opvolging van E. Visart, als
gedeputeerde voor Veurne verkozen. Hij zal dit gedurende 39 jaar blijven! In 1874 is hij 33 jaar en advokaat. Raadslid sinds 1872. Vanaf
1898 tot zijn dood in 1913 is hij tevens voorzitter van de Raad. In 1907
wordt hij, na de dood van J.B. de Béthune, aangesteld als gouverneur
ad interim.
In de zitting van 1874 laait de strijd tussen de Bestendige Deputatie
en gouverneur Vrambout, omtrent de kroon- en armluchters, door deze
laatste in 1864 voor de provincie afgekocht op onregelmatige wijze, zo
hoog op, dat de Deputatie in blok ontslag neemt, als protest tegen een
minachtende uitlating van de gouverneur. Op 27 juli 1874 heeft de verkiezing plaats voor de zes mandaten van de Deputatie. Alle ontslagnemenden worden herkozen.
In 1876 neemt J. Lagae ontslag en wordt als gedeputeerde voor Kortrijk
vervangen door Ch. Soudan, vrij lid, die op zijn beurt vervangen wordt
door H . Loontjens, raadslid sinds 1872, 43 jaar, wisselagent en bankier
te Tielt die tot zijn dood in 1913 gedeputeerde zal blijven.
Het ontslag van A Surmont leidt tot de verkiezing, op 18 juli 1878,
van J. Verhaeghe, als gedeputeerde voor Ieper. Hij is raadslid sinds 1869,
37 jaar, eigenaar, handelaar en gemeenteraadslid te Wervik. J. Verhaeghe
verpulvert het rekord van E. Van Hee door meer dan 50 jaar lid te
blijven van de Bestendige Deputatie. Op 19 november 1928 neemt hij
ontslag en blijft dan nog, tot de verkiezingen van 1929, provincieraaçlslid,
waardoor hij een ander rekord klopt : 60 jaar provincieraadslid. Bij de
verkiezingen van 1929 stelt hij zich dan toch geen kandidaat meer. Anderzijds veroorzaakt het overlijden van P. Boutens, de verkiezing als vrij
lid, van J. Liebaert, raadslid sinds 1877, 29 jaar, advokaat en handelaar
te Kortrijk, die in 1890 ontslag neemt om een schitterende parlementaire
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carrière aan te gaan, en onafgebroken van 1899 tot 1911 in de regering
te zetelen, waarna hij tot Minister van Staat wordt benoemd, en zijn
carrière eindigt als gecoöpteerd senator.
De wijzigingen onder de vrije leden van de Deputatie verdienen even
de aandacht. Vanaf 1836 tot 1876 was één van de 2 mandaten permanent
in Kortrijkse handen. Het ander mandaat behoorde van 1836 tot 1864
toe aan Oostende. In 1864 komt het in Brugse handen. In 1876 verliezen
de Kortrijkzanen hun vrij mandaat ten voordele van Tielt. De vroegtijdige
dood van P. Boutens in 1878 biedt de Kortrijkzanen een onverhoopte
gelegenheid om de Bruggelingen een hak te zetten. Vanaf 1878 tot 1921
is één van de twee vrije mandaten opnieuw in Kortrijkse handen. Het
ander behoort aanTielten vanaf 1913 aan Hooglede (d.i. arrondissement
Roeselare).
De eerste wijziging die zich in 1878 in de samenstelling van de Bestendige Deputatie voordoet, wordt veroorzaakt door het ontslag van J.
Liebaert in 1890. Als vrij lid wordt hij opgevolgd door G. Vercruysse,
en dit na ballotage met J.B. de Béthune. G. Vercruysse is raadslid sinds
1884, 31 jaar en advokaat. In 1902 zal hij, wegens zijn verkiezing als
senator, ontslag nemen.
In 1891 sterft Eug. De Cock. In buitengewone zitting wordt Fr. Vanden
Abeele, op 24 maart 1891, als gedeputeerde voor Brugge verkozen. Hij is
raadslid sinds 1864, 67 jaar, geneesheer en gemeenteraadslid te Brugge.
Tijdens de volgende gewone zittijd wordt hij ter opvolging van De Cock
ook als voorzitter van de Raad verkozen. Beide mandaten vervult hij
tot zijn ontslag als raadslid in 1898.
Na het ontslag van Ch. Soudan wordt G. Vercruysse, vrij lid, op 12
juli 1892 tot gedeputeerde voor Kortrijk verkozen. Tevens wordt J.B.
de Béthune als vrij lid verkozen. Deze was 39 jaar, advokaat en sinds
1878 lid van de Raad en burgemeester van Oostrozebeke. In 1903 zou
hij gouverneur worden. Op deze verkiezing komen wij verder terug.
De algemene vernieuwing van de Raad in 1894 heeft geen enkele
weerslag op de samenstelling van de Bestendige Deputatie. De zes uittredende leden worden op 9 november met grote meerderheid herkozen.
Op 5 juli 1898 wordt ter opvolging van de ontslag nemende F. Van den
Abeele tot gedeputeerde voor Brugge verkozen E. Cauwe, raadslid sinds
1885, 52 jaar, advokaat en schepen van Brugge. Hij blijft dit tot zijn
dood in 1908. Deze verkiezing gebeurde tegen de afspraak in van de
Brugse bank, die L. Kervyn de Meerendrée aangeduid had als haar kandidaat. Deze behaalde slechts 24 stemmen, E. Cauwe : 36. Op 6 juli
verklaart Cauwe het mandaat .niet te kunnen aanvaarden, maar L. Kervyn
verklaart zich neer te leggen bij de uitspraak van de Raad, en E . Cauwe

265

....--------- -- -----------

blijft gedeputeerde.
In 1902 neemt G. Vercruysse ontslag en wordt als gedeputeerde voor
Kortrijk opgevolgd door 0. Landas, raadslid sinds 1890, 43 jaar, pleitbezorger en gemeenteraadslid te Kortrijk, deze zal tot 7 december 1921
dit mandaat behouden, en blijft daarna nog tot 1925 zetelen als raadslid.
In 1918 verzaakte hij aan een zetel in de Senaat.
De benoeming van J .B. de Béthune tot gouverneur biedt A. Liebaert
de kans het mandaat van vrije gedeputeerde te veroveren op 17 november
1903. Hij is raadslid sinds 1890, 49 jaar en industrieel te Kortrijk. In
1921 wordt hij niet meer herkozen.
Na de dood van B. Ca uwe wordt L. Kervyn de Meerendrée tot gedeputeerde voor Brugge verkozen op 6 juli 1909. Hij is 55 jaar, advokaat en eigenaar, en sinds 1885 provincieraadslid. In 1921 wordt hij niet
herkozen. Tijdens de oorlog 1914-1918 vertegenwoordigt hij West-Vlaanderen op de inter-provinciale vergaderingen van de Bestendige Deputaties te Brussel.
Op 3 juli 1913, volgt, na ballotage met Bug. Carpentier, D . De Laey
de overleden H . Loontjens op als vrij lid. Hij is 69 jaar, eigenaar, en tot
1899 burgemeester van Hooglede. Sinds 1874 zetelt hij in de Raad. Hij
is één van de drie leden van de Deputatie die de verkiezing van 1921
als raadslid en als gedeputeerde zal overleven.
De tweede is A. Valcke, die op 28 oktober 1913 B. Van Hee opvolgt
als gedeputeerde voor Veurne. Hij is raadslid sinds 1911 , 34 jaar en pleitbezorger en zal tot zijn dood in 1928 aan het bewind blijven .
De derde is de onverwoestbare J. Verhaeghe, in 1878 verkozen. Naast
hen zetelen na de verkiezingen van 1921 voor Brugge: J. Bernolet, voor
Kortrijk: A. Mulier en als vrij lid: J. Van den Berghe.
Wat er bij zo'n verkiezing tot lid van de Bestendige Deputatie al komt
kijken leert ons de geschiedenis van J.B. de Béthune.
Het ontslag van J. Liebaert, in 1890, had J .B. de Béthune de hoop gegeven dat hij hem als lid van de Deputatie zou opvolgen. Hij begint met
onrechtstreeks de bisschop van Brugge te contacteren. "Mgr. nous a dit
qu'il s'ente.ndrait avec M . De Cock pour préparer le terrain à Bruges, et
qu'il prendrait des mesures pour Ypres et pour Courtrai 2 .'' Bug. De Cock,
voorzitter van de Raad, Iaat kort daarop weten dat hij zijn kandidatuur
gunstig gezind is, maar dat hij zich aan een andere belangrijke kandidaat

2 ADB Marke, nr. 0,706, Brief van B ... aan J.B. de Béthune van 18.10.1890.
In 1883 was er reeds sprake geweest van een mogelijke kandidatuur van de Béthune
voor een parlementair mandaat in het arrondissement Tielt (B.A.B. Acta 27.10.1883
Mgr. Faict aan Jules Malou).
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verwacht, die een deel van de Brugse stemmen zou kunnen in de wacht
slepen, maar "Ypres étant désintéressé, pourra vous donner une partie
de tes voix de Bruges 3 .'' Tijdens de eerste stemronde op 3 juli 1890
behaalt Béthune 23 stemmen, G. Vercruysse (= Kortrijk) 21, L. Biebuyck
( = Ieper) 18, L. Kervyn de Merendrée ( = Brugge) 7 en F. de Crombrugghe 1. Door voor een eigen kandidaat te stemmen hebben de Ieperlingen de Béthune tot een ballotage gedwongen. In de ballotage wordt G.
Vercruysse met 37 stemmen tegen 33 aan de Béthune verkozen. Deze
laatste is ten zeerste ontgoocheld 4 • Hij denk er zelfs aan zich uit de
politiek terug te trekken.
Op 26 oktober 1891 neemt Hippolyte De Cock, arrondissementscommissaris van Kortrijk, ontslag. J.B. de Béthune wenst zich kandidaat
te stellen. Maar weer stuit hij op het verzet van de Kortrijkse politieke
weermakers Tack, Liebaert en burgemeester Reynaert, die zijn eigen zoon
zal doen benoemen. Ook gouverneur L. Ruzette en minister J. de Burlet
zijn zijn kandidatuur niet gunstig gezind, omdat zij hem liever in de
Deputatie zouden zien zetelen.
In een zeer uitvoerige vertrouwelijke brief geeft gouverneur L. Ruzette
op 17 oktober 1891 een overzicht van de toestand. De minister zal een
interimaris benoemen te Kortrijk "Le ministre vous nommerait certainement, je pense, au commissariat, si vous posez votre candidature. 11
préférerait comme moi, comme vous, vous vair à la Députation. S'il prolonge l'interimat, c'est dans la pensée de s'assurer d'abord ... de vous
vair doté par le conseil de ce mandat électif et dans la négative, de laisser
Ja place de Courtrai ouverte et disponible." De nieuwe commissaris zal
inderdaad pas in 1894 benoemd worden.
Op 24 juli 1891 had de Provincieraad onverwacht en in stormpas een
krediet van 2.400 fr. gestemd voor zitpenningen voor de Bestendige
Deputatie - een krediet dat in feite bedoeld was om de financiële toestand veilig te stellen van Ch. Soudan die tengevolge van een veroordeling door de rechtbank tot ontslag gedwongen was, maar in 1893 zou
sterven . Hierop alludeert de gouverneur als hij schrijft :
"On ne peut affirmer, en ce moment, que vous obtiendrez la succession
ADB Marke, Eug. de Cock aan J.B. de Béthune, 23.10.1890.
id. Brief van 5.07.1890 aan Eug. De Cock: "Au reste, j'aime à croire que celieei [zijn nederlaag] est due pour une part, aux conditions dans lesqueUes la question
a été posée. Courtrai faisant valoir qu'ils n'avaient pas de député au chef-lieu et
surtout la diversion amenée par !'attitude versatile que des sympathies de familie
inspiraient à M. Ie Gouverneur, ont été les principales causes de la défection de
certains amis. Seule !'attitude presqu'unanime du banc d'Ypres m'a étonné par la
violence que quelques uns de ses membres ont manifestée.'
3
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du mandat électif, sans compétition, et avec le concours du banc courtraisien et du banc yprois. Mais, la manière dont a été enlevé le vote,.
dont question ci-dessus, a blessé et indisposé beaucoup de membres du
conseil. 11 est probable que ce mécontentement se traduira, lors du vote,
pour le remplacement d'un membre de la Députation, par une forte opposition au candidat des Courtraisiens (appréciation de M. Vanden
Abeele). Seulement qui bénéficiera de cette opposition? Bruges ne se
remuera-t-elle pas en faveur d'un brugeois et pour conquérir le 2e siège?
11 est certain que Léo.n Kervyn se remettra sur les rangs. On ne peut préjuger Ie résultat pour le moment. 11 est positif toutefois, que vos chances
restent belles : à vous, cher Baron, d'examiner si vous courrez Ie risque
de làcher la proie pour l'ombre."
Ondertussen heeft J .B. de Béthune zich reeds de steun verzekerd voor zijn kandidatuur als deputatielid - van politieke vrienden, zoals
senator J. Lammens en Arthur Verhaeghe, die de ministers Burlet en
Beernaert aanzetten op gouverneur Ruzette druk uit te oefenen 5 •
Het naderen van de zittijd 1892 doet de spanning stijgen . J.B. de
Béthune wordt in het grootste geheim ingelicht op 26 juni 1892, over
een voorbereidende fractievergadering van de 'banc de Bruges' door een
brief van E. Van Caloen aan zijn vriend Joseph de Béthune.
Tegen hun gewoonte in zijn de Bruggelingen · zaterdag laatst samengekomen en zij zullen opnieuw samenkomen volgende zaterdag. Zij zijn
de Béthune's kandidatuur gunstig gezind. "11s sont fatigués de la domination courtraisienne." Met het oog op de volgende vergadering is het
wenselijk dat gedeputeerde Loontjens of iemand anders de inzichten van
J.B. de Béthune aan dr. Van den Abeele zou doen kennen.
Er moeten echter nog verwikkelingen tussen gekomen zijn, aangezien
J .B. de Béthune niet samen met de uittredende deputatieleden, op 6 juli,
wordt verkozen, maar afzonderlijk, op 12 juli, en met slechts 1 stem
meer dan de absolute meerderheid. (35 stemmen tegen 22 aan 0. Landas,
9 aan Broneel-de Mantpellier en 1 aan L. Kervyn de Meerendrée). Op
6 juli waren er slechts 52 van de 76 raadsleden aanwezig, op 12 juli
echter 69 ... Brugge en Veurne hebben in blok voor de Béthune gestemd.
Kortrijk voor Landas. Ieper heeft zich verdeeld tussen de Béthune en
Bruneel, die o.m. gesteund werd door zijn schoonvader de gouverneur
van Namen.
~ id. Brieven van J. Lammens aan J.B. de Béthune van 6 en 9-10-1891. "Ceiui-ci
[J. de Buriet] vous est très sympathique; il a dit ceci : Ie gouverneur peut beaucoup
sur sa majorité, et moi sur Ie gouverneur ! En présence de cela, Arthur [Verhaeghe]
est d'avis qu'une visite personnelle que vous rendriez à de Burlet vous serait utile."
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3. Politieke debatten in de schoot van de Raad.
Aangezien de provincieraad oorspronkelijk gedacht werd als een bestuurslichaam, kan het niet verwonderen dat er aanvankelijk geen politieke debatten plaats hebben. Wel doen zich ideologische tegenstellingen
voor, die wij verder zulle.n bespreken. In de periode voor 1848 vallen op
door hun anti-clericalisme en hun kritiek op het optreden van de Bestendige Deputatie: de Ieperse liberaal Alphouse Van den Peereboom, Ch.
Van Damme, liberaal provincieraadslid en arrondissementscommissaris
van Tielt, en bovenal de Brugse liberale democraat Isidore Jullien tegen wiens verkiezing als volksvertegenwoordiger in 1833 Leopold I
zich tevergeefs verzet had 6 , en die ook als kandidaat-provincieraadslid
in 1837 af te rekenen had met de tegenstand van de clerus.
Een Bestendige Deputatie, die merkwaardigerwijze, in haar verslag
over de toestand en het beheer van de provincie in 1840 7 , zeer duidelijk
stelling neemt voor een wijziging van de gemeentewet waarbij de koning
burgemeesters zou kunnen benoemen die geen lid zijn van de gemeenteraad. Een wijziging die het jaar daarop voor het eerst in België op parlementair vlak de politieke tegenstelling tussen de katholieken en de liberalen duidelijk aan het licht zou brengen8 • De gemeentewet van 30 maart
1836 voorzag (art. 2) dat de koning de burgemeester en de schepenen
zou benoemen binnen de gemeenteraad. Deze bepaling was een compromis tussen het regeringsvoorstel, die de benoeming door de koning
van de burgemeester (binnen of buite.n de raad) volledig vrij wilde laten,
en het voorstel van de democratische fractie van de Kamer, die de
schepenen wilde doen verkiezen door de gemeenteraadsleden.
De toepassing van art. 2 van de gemeentewet had, vooral in de plattelandsgemeenten, aanzienlijke moeilijkheden opgeleverd, zoZJeer dat Ch.
Liedts, Minister van Binnenlandse Zaken, in het kabinet J. Lebeau
(18.04.1840-13.04.1841) een enquête bevolen had. Het is waarschijnlijk het antwoord van de gouverneur op deze enquête dat in het Verslag
over de toestand en het beheer voor 1840 door de Bestendige Deputatie
werd overgenomen of samengevat. E en wijziging van art. 2 van de gemeentewet wordt ten zeerste aanbevolen : "on imprimerait partout à l'administration, bien plus de vigueur et de régularité, si l'autorité royale
n'était pas soumise à l'obligation de nommer tonjours Ie Bourgmestre et

Cfr. Supra p. 107.
Rapport sur l'état de l'administration ... 1841, pp. 44-45.
8 Cfr. C. Lebas, L'Union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847, Louvain 1960, pp. 97-104, E. Witte, Politieke Machtsstrijd ... deel 1, pp. 267-280.
B
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les Echevins dans Ie sein du Conseil." Er wordt betreurd dat de benoeming binnen de Raad politieke strijd uitlokt en dat de burgemeesters
en schepenen niet durven onpartijdig en streng optreden "11 en est qui
tolèrent même des contraventions aux lois, de peur d'indisposer les électeurs et de perdre ainsi les chances d'une réelection."
Dit standpunt van de gemengde katholiek-liberale Deputatie bevat de
redenen die door de katholieken op het parlementair vlak zullen worden
naar voren gebracht, om de gemeentewet in een voor de koning en de
katholieken gunstige zin (benoeming buiten de Raad) te wijzigen (wet van
30 juni 1842).
Het is misschien voorbarig in deze tussenkomst van de Bestendige
Deputatie reeds een bewuste politieke stellingname te zien, maar in elk
gevalleert zij ons dat de katholieken de overhand hebben in de Deputatie.
Vooraleer op de ideologische en politieke tegenstellingen die tijdens
de debatten naar voren komen dieper in te gaan, willen wij nog wijzen op
een mèrkwaardig feit. Gedurende de ganse periode 1836-1921 wordt de
begroting van de provincie goedgekeurd met algemeenheid van stemmen,
soms min één of meer onthoudingen om principiële en/ of persoonlijke
redenen 9 • Er doen zich op deze algemene regel twee uitzonderingen
voor : op 21 juli 1871 wordt begroting 1872 met 28 stemmen voor en
7 tegen goedgekeurd, en op 26 juli 1877 wordt de begroting 1878 met
32 stemmen voor en 5 stemmen tegen goedgekeurd. Dit betekent geenszins dat de oppositie gedurende al de andere jaren akkoord is met de begroting, integendeel, er wordt soms heftige kritiek uitgebracht, maar nadat
zij haar kritiek gespuid heeft, onthoudt zij zich bij de stemming of keurt
zij de begroting goed ! Het waarom hiervan is ons een raadsel. Moet men
dit aanzien als een overblijfsel van de bestuurlijke taak die oorspronkelijk
aan de Raad werd toebedeeld ? Of houdt dit verband met het twee partijenstelsel, waarbij aan de regerende partij principieel het recht werd
toegekend volgens haar eigen inzichten en doelstellingen de publieke
gelden aan te wenden? Wij moeten het antwoord schuldig blij ven. Wij
weten alleen dat het parlement niet een gelijkaardige houding aannam.
Het belang van de ideologische en politieke discussies in de schoot van
o In 1852 bijvoorbeeld onthoudt Lagae zich omdat hij principieel niet akkoord
gaat met de vergoeding van 1.000 fr. die aan de provinciale griffier wordt toegekend. De eerste die zich onthoudt bij de stemming van de begrotin g is A. Vanden
Peereboom in 1845. Het dient opgemerkt dat in 1864 de katholieke minderheid in
de Kamer weigerde de liberale regering ten val te brengen, door tegen een aantal
budgetten te stemmen, " die administratieve aangelegenheid wilde ze niet koppelen
aan het politieke vraagstuk". L. Wils, Het Belgisch parlem ent als vertegenwoordiger
van de Natie, in Standen en Landen, 41 (1966) p. 33.
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de Raad wordt, althans voor de historicus, afgezwakt door twee omstandigheden. Artikel 52 van de provinciewet van 30 april 1836 regelt de
stemming mondeling of bij zitten en opstaan, maar artikel 56 preciseert
dat elk lid gemachtigd is te eisen dat het proces-verbaal van de zitting uitdrukkelijk vermeldt dat hij heeft tegen gestemd, zonder dat hij kan eisen
dat de motieven voor zijn tegenstemmen worden vermeld.
Daarbij aansluitend vermeldt art. 25 van het Reglement van orde goedgekeurd bij K.B. van 7 augustus 1838 10, dat degene die zich bij de
stemming onthouden heeft, door de voorzitter zal uitgenodigd worden de
reden van zijn onthouding bekend te maken. In de praktijk betekent dit
dat op enkele uitzonderingen na wij gedurende de 19e eeuw alleen vernemen hoeveel raadsleden voor of tegen een voorstel gestemd hebben,
en alleen degenen die zich onthouden bij name kennen.
De tweede moeilijkheid houdt verband met de redactie van de verslagen
van de zitting, die aanvankelijk uiterst summier waren, zowel wat de debatten zelf als wat de verslagen van de commissies betreft. Op 19 juli 1851
deed Ch. Van Lede een voorstel om van de debatten een stenografisch
verslag te laten opstellen. Dit voorstel werd door de bevoegde commissie
van de hand gewezen, maar in plenaire zitting door de Raad met 33 tegen
13 stemmen aanvaard. De Bestendige Deputatie was hiermee echter niet
akkoord, en stelde op 8 juli 1852 voor een speciale bediende te belasten
met een nauwkeurig verslag van de debatten, bestemd voor de pers. Voorstel waarop de Raad inging. Op 10 juli 1862 werd een nieuw voorstel om
een stenografisch verslag van de debatten op te stellen andermaal afgewezen. En het wordt 7 juli 1868 vooraleer een gelijkaardig voorstel opnieuw wordt gedaan, en op 10 juli goedgekeurd. Waarop 's anderendaags
reeds een stenograaf van de Senaat, De Coninckx, zijn taak opneemt bij
de provincieraad. Vanaf 1868 wordt dan ook een officieel beknopt verslag van de debatten gepubliceerd, gevolgd van het niet officieel uitvoerig stenografisch verslag.
Vanaf 1873 worden de verslagen van de afzonderlijke commissies,
waarvan sinds 1843 de essentiële delen in de tekst van het beknopt verslag textueel waren opgenomen (vóór 1843 alleen een samenvatting), in
extenso in bijlage bij de verslagen van de debatten afgedrukt.
Het is dus pas vanaf 1868 dat wij over het verloop van de debatten
nauwkeurig ingelicht zijn.
De meeste debatten zijn van bestuurlijke aard, zij gaan hoofdzakelijk
over de aanleg, het onderhoud of het verbeteren van wegen, waterwegen

1o

Mémorial administratif ... 1838, p. 793.
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en vanaf circa 1870 buurtspoorwegen; van gebouwen voor de eredienst,
voor het gerecht e.n voor de Rijkswacht; allerhande gedachtenwisselingen
betreffende het innen van de provinciale belastingen, het verhogen ervan,
het aandringen bij de regering op vermindering van de financiële lasten
die sommige wetten aan de provincie opleggen; maatregelen in verband
met de volksgezondheid; tussenkomsten bij de regering in verband met
de handel en nijverheid, spoorwegen en havens, telefoon en telegraaf; talrijke voorstellen van sociale aard : het oprichten van modelateliers, uitbreiding van de bedelaarswerkhuizen, vanaf de tachtigerjaren verbetering van
de werkvoorwaarden van de arbeiders, het invoeren van de minimumloonclausule, steun aan de mutualiteiten en pensioenkassen, enz. Naast de
wegenbouw zijn de belangrijkste thema's van de debatten in de provincieraad de landbouw en de veeteelt. Wij komen daar nog op terug. Tevens
wordt veel tijd besteed aan het opstellen en wijzigen van Provinciale Reglementen voor de meest uiteenlopende onderwerpen zoals de vaccinatie van
zuigelingen (11.07.1839), de haringvangst (23.07.1840), het oprichten van .
monumenten voor beroemde mannen (23 .07.1840), de sterfgevallen en de
ter aarde bestellingen (12.07.1844), de bescherming van kunstwerken in
openbare gebouwen (9.07.1845), het steken van turf (15.07.1853), het
ambt van veldwachter (12.07.1862), de pensioenen van weduwen en wezen van veldwachters (12.07.1853), enz. Een afzonderlijke plaats bekleden
ook alle beschikkingen betreffende de aanwerving, het statuut en de bezoldiging van het provinciaal personeel.
Nagenoeg geen enkele van de hier opgesomde onderwerpen geven aanleiding tot politieke discussie. Een zeldzame keer wordt de Bestendige Deputatie geïnterpelleerd door de liberaal Merghelynck op 17 juli 1867 over
de invloed van de politiek op de samenstelling van de keuringscommissies
voor de stieren, waar liberale experten vervangen zijn door katholieke
experten . Een beschuldiging die, vanzelfsprekend, op de Bestendige Deputatie werkt als een rode lap . ..
In 1870 en 1871 doet zich ook een meningsverschil voor tussen de liberale gouverneur en de katholieke Deputatie, die het gezag over de
provinciale kantonniers ontneemt aan de arrondissementscommissarissen
en het tot zich trekt.
De ideologische en politieke tegenstelling tussen de twee partijen komt
tot uiting bij de discussies over het onderwijs en de bibliotheken. Deze
discussies vormen in zekere zin de echo van de tegenstellingen die zich
op het nationaal vlak manifesteren. De vrijheid van onderwijs was gewaarborgd door de grondwet, maar de oorspronkelijke tekst van artikel 17
voorzag ook dat de wijze van toezicht (mesures de surveillance) zou geregeld worden bij wet, een bepaling die, door toedoen van de katholieken,
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5. Monseigneur J.J . Faict in 1875
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na hevige discussie was geschrapt in de definitieve tekstll..
In 1842 werd in de Kamer de eerste schoolwet ter hand genomen, deze
op het lager onderwijs 12 , voorgedragen door J.B. Nothomb, met een duidelijke klerikale stempel. "Si je réussis à mettre eet enseignement primaire
dans les rnains des évêques et Ie retirer des conseils communaux plus
ou moins soumis aux intrigues libérales, l'avenir de la Belgique est assuré
et j'aurai rendu un grand service à la religion." had Leopold I verklaard 13 •
Op 23 september wordt deze wet afgekondigd. De zorg voor de oprichting
van de lagere school wordt toevertrouwd aan de gemeente, die het uitsluitend benoemingsrecht had van de leerkrachten. De geestelijkheid had een
algemeen toezicht op de benoemingen en op de school, en (allee.n) op de
handboeken voor godsdienst. Het godsdienstonderwijs was verplichtend.
Bij betwisting diende gerefereerd aan het ministerie. De gemeente kon
vrije scholen aannemen. Het Rijk kon vrije normaalscholen erkennen, mits
rijksinspectie. De financiering gebeurde door de gemeente met provinciale
en rijkssubsidie.
Spoedig zou de toepassing van deze wet moeilijkheden meebrengen,
niet wat betreft de lagere scholen, maar wat betreft de normaalscholen.
Op het ogenblik van de stemnting van de wet bestonden 7 katholieke en
2 rijksnormaalscholen. Na de afkondiging van de wet voegde J.B. Nothomb in elke provincie de door de wet toegelaten normaalcursussen toe
aan bestaande hogere rijksscholen. Op 10 juli 1844 komt voor het eerst
het onderwijs ter sprake in de provincieraad, naar aanleiding van een
vraag van Mgr. Boussen, om studiebeurzen toe te kennen aan de ka_ndidaat-onderwijzers van de katholieke normaalschool van Roeselare (later
Torhout). Deze kwestie wordt voor nader onderzoek naar de Bestendige
Deputatie verwezen, die een jaar later, op 7 juli 1845, haar bevindingen
meedeelt. De vraag van de bisschop is zonder object, aangezien de Bestendige Deputatie, overeenkomstig de wet van 1842, een systeem van
studiebeurzen heeft voorzie.n.
A. Vanden Peereboom komt echter tussen om erop te wijzen dat de
normaalschool van Roeselare niet in aanmerking komt voor het toekennen van studiebeurzen, omdat de leerlingen er opgeleid worden tot kosteronderwijzer, wat een cumul betekent, die door de wet verboden is. De
kwestie van de studiebeurzen komt opnieuw ter sprake in 1852, dit is na
de afkondiging (1 juni 1850) van de antiklerikale wet op het middelbaar

11 A. Simon, Le cardinal Sterckx et son tem ps (1792-1867), Wetteren 1950, t. 1,
pp. 145-146 zie ook C . Lebas, L'Union des catholi'ques ... pp. 111-127.
12 A. Simon, o.c., pp. 375-400.
1 3 Geciteerd id. pp. 386-87 .

273
18

onderwijs, die de tussenkomst van de clerus beperkte tot het facultatief
geven van godsdienstonderricht, en voorzag dat naast de Koninklijke Athenea en de rijksmiddelbare scholen, ook een aantal gemeentelijke en
katholieke colleges, gepatroneerd door de gemeenten, de provincies en het
Rijk, konden erkend worden 14 • Deze wet had een storm van verontwaardiging ontketend onder de katholieken, omdat de rol van de clerus zo beperkt was.
In de provincieraad rijst er verzet tegen de voorgestelde verhoging met
2.000 fr. van het krediet bestemd voor "les autres branches de l'instruction publique, les sciences et les beaux-arts", op 17 juli 1852. Dit verzet
komt van de liberale burgemeester van Menen, A. Ghesquière. De verhoging is bestemd om studiebeurzen toe te kennen aan de internaatsleerlingen van het Koninklijk Atheneum te Brugge. De bezwaren van A. Ghesquière zijn van institutionele aard : de Bestendige Deputatie had een afzonderlijk voorstel hiervoor moeten doen aan de Raad en het krediet niet
zonder meer op de begroting inschrijven. Gedeputeerde V rambout ontwijkt
in zijn antwoord de grond van de zaak, maar gouverneur de Vrière komt
tussen om te pleiten voor steun aan de leerlingen van deze rijksinstelling.
Daarop dient Ghesquière met 7 andere leden (onder wie de katholieken
Van Ooteghem en Béthune) een amendement in dat het voorgestelde
krediet met 2.000 fr. vermindert. Dit amendement wordt verworpen 26
tegen 18 stemmen en de onthoudingen van Pecsteen, die het formeel bezwaar van Ghesquière herneemt en S. Comyn, die afwezig was tijdens de
discussie. Dezelfde Ghesquière zou echter een precies tegenovergestelde
houding aannemen het jaar daarop, op 12 juli 1853, wanneer de Bestendige Deputatie voorstelt in de begroting 1.000 fr. in te schrijven voor
studiebeurzen ten behoeve van de leerlingen van het stedelijk college van
Ieper. Een voorstel dat door de commissie met 6 tegen 5 en 1 onthouding
verworpen werd met als argumenturn ad hominem het argument dat de
gouverneur het vorig jaar had aangewend om de subsidie aan het Koninklijk Atheneum te Brugge te rechtvaardigen : de studiebeurzen voor de leerlingen van dit Atheneum komen ten goede aan gans de bevolking van de
provincie. Dus, concludeert de commissie, moet leper .niet nog eens
speciaal bedacht worden.
Nu keert Ghesquière zich tegen de conclusies van de commissie, en
bepleit, samen met B. Vrambout, de toekenning van de subsidie aan Ieper,
een pleidooi dat door de plenaire Raad gevolgd wordt, aangezien het advies van de commissie verworpen wordt, en het voorstel van de Bestendige Deputatie aanvaard, telkens met 33 tegen 9 stemmen.
14
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Dit zijn dan de eerste schermutselingen van ideologische aard in de
schoot van de provincieraad.
Het eerste groot politiek debat grijpt plaats op 12 juli 1861. Het betreft
een voorstel van 16 raadsleden, onder leiding van de antiklerikale P. Beke
van Ieper, om tot de regering de wens te richten "dat de wetgeving op de
kerkfabrieken herzien worde en in overeenstemming gebragt worde met
onze wetgeving in het algemeen, en onze gemeentelyke wetgeving in het
byzonder." Deze tussenkomst moet men zien tegen de achtergrond van
de wetten betreffende de eigendom van de kerkhoven, de fondaties, de
rechtspersoonlijkheid van de kloosters, de toepassing van het strafwetboek
op de bedienaars van de cultus in de uitoefening van hun ambt, het temporeel van de eredienst, enz., waarmee de liberale regeringen tussen 1857
en 1870, aan de scheiding tussen Kerk en Staat, die volgens hen in de
grondwet was vastgelegd, maar sindsdien in de praktijk verwaarloosd 1 S,
juridisch gestalte wenste te geven16 •
Sinds het keizerlijk decreet van 30 december 1809 werden de goederen van de kerkfabrieken beheerd buiten elke staatscontrole. De wet
van 21 januari 1870 zou hieraan een einde stellen. Het voorstel van de
16 provincieraadsleden gaat die richting uit. In de loop van het debat zal
Ed. eoevoet erop wijzen dat de provincieraad van Luik in 1843, 1851 ·
en 1860 een dergelijke wens tot de regering gericht heeft; het gaat hier dus
blijkbaar om een weloverwogen politiek manoeuvre. Het voorstel werd,
zoals gebruikelijk, voor advies naar de bevoegde commissie verwezen en
de gematigde Kortrijkse liberaal F. Buyse legde op 12 juli 1861 het verslag voor. In de commissie had 1 lid voorgesteld het voorstel niet ontvankelijk te verklaren omdat het overeenkomstig art. 31 van de grondwet buiten de bevoegdheid van de Raad valt en betrekking heeft op een
zaak die ressorteert onder de algemene wetgeving, 3 leden hadden een
tegenvoorstel gedaan : aangezien het dekreet van 1809 de gemeenten verplicht tot financiële tussenkomsten, is de Raad wel bevoegd. Het eerste
voorstel - dat de Raad onbevoegd verklaarde - werd in de commissie
aanvaard met 7 tegen 5 en 1 onthouding. Buyse verdedigde deze opvatting. P. Beke was het hiermee niet eens en beriep zich op art. 21 van de
grondwet dat aan alle burgers het recht van petitie toekent. Hij verdedigde
zijn voorstel, bijgetreden door notaris De Busschere van Brugge, eoevoet
en (in een lang betoog) door gouverneur B. Vrambout, maar bestreden
1 5 Cfr. A. Miroir, Jules Bara, novateur. Essai sur la conception des rapports
entre l'Eglise et l'Etat dans la doctrine juridique beige 1830-1859 in L'Eglise et
l'Etat à l'époque contemporaine, M élanges .. . Mgr . Aloïs Simon, Bruxelles 1975, pp.
435-462.
1 6 Cfr. A. Simon, o.c., pp. 545-609.
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door Fl. Roels en Buyse. De Raad sprak zich uit met 42 tegen 18 stemmen en 1 onthouding voor de bevoegdheid, en behandelde vervolgens de
grond van de zaak, waarbij opnieuw P. Beke en de gouverneur enerzijds
en Fl. Roels anderzijds het woord namen. De stemming luidde 40 voor de
aanvaarding van het voorstel, 18 tegen, terwijl Andries en Serweytens zich
onthielden, "niet genoegzaem ingelicht zynde."
Behalve voor dit laatste debat is het moeilijk uit de stemming van de
voorgaande voorstellen ee.n conclusie te trekken omdat slechts respectievelijk 45 en 44 van de 64 raadsleden aan de stemming deelnamen. Voor het
debat van 1861 hebben de twee partijen blijkbaar hun leden gemobiliseerd, aangezien bij de twee stemmingen 61 en 62 leden eraan deelnamen
op de 66 leden die toen in de raad zetelden. Het verslag van de zitting
zegt jammer genoeg niet wie er afwezig was.
Van de 66 leden in 1861 waren er 20 katholieken en 46 liberalen. De
twee onthouders bij de laatste stemming waren de eerste liberaal, de
tweede katholiek. De stemming (18 tegen 42) levert dus geen verrassingen
op. Zij bevestigt de politieke verhouding in de Raad. De eventueel 'vlottende' leden kan men met het voorhanden zijnde materiaal niet aanwijzen.
In 1864 slaat de meerderheid in de Raad om. De liberalen zijn voortaan
in de oppositie. Het is kenschetsend dat deze oppositie nu als strijdpaard de volksbibliotheken in de debatten introduceert. Het begint op
11 juli 1865 met de bespreking van het verslag van de commissie over de
aanvraag van Les Amis du Progrès te Brugge 17 , een subsidie te ontvangen
voor haar volksbibliotheek, en tevens op de provinciale begroting een krediet te voorzien voor subsidiëring van de volksbibliotheken in het algemeen. De commissie was van oordeel dat het voorbarig was zich nu reeds
over de subsidiëring van volksbibliotheken uit te spreken. Twee dagen Iater werd er over dit advies gestemd, na een discussie waarin de katholieken Roels en Vanden Abeele het standpunt van de commissie verdedigden, terwijl de liberalen de Breyne, Van Sieleghem en de gouverneur dit
standpunt aanvielen en de inschrijving van een krediet voor de volksbibliotheken bepleitten. Het verslag van de commissie werd goedgekeurd
met 33 tegen 23 stemmen.
Op 13 juli 1866 nieuwe aanvraag van Les Amis du Progrès en nieuw
debat. Ook werd op 13 juli een voorstel gedaan om bij alle gemeentescho17 Gesticht in 1864 door "jongere en vooruitstrevende liberalen". Op 20 januari
1865 ontving deze vereniging een eerste subsidie van 600 fr. "pour l'organisation
d'une bibliothèque populaire" vanwege het liberale stadsbestuur van Brugge. Op
29 april 1866 werd de bibliotheek opengesteld. Zij zou blijven bestaan tot circa
1888. Cfr. J. Vandamme, Het Bibliotheekwezen in Brugge vóór 1920, Brugge 1971 ,
pp. 141 -166.
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Jen een gemeentelijke bibliotheek in te richten als "complément obligé de
I'instruction primaire communale". Dit voorstel was ondertekend door E.
Merghelynck, Boedt, Titeca, Van Merris, Castelein-Van Rille, De
Meester, J. Carpentier, Bayart, Van Dromme, De Keuwer, De Smedt, Bieswal, Van Sieleghem, Gheysens, Storme, Heyvaert, Otto, Ch. J anssens en
De Brouwer, hetzij 19 liberalen. Op 20 juli werden beide voorstellen samen afgewezen met 34 tegen 15 stemmen en 1 onthouding: de katholiek
H. Horrie.
De derde aanvraag van Les Amis du Progrès werd op 13 juli 1867 afgewezen met 33 tegen 12 en 1 onthouding, deze van de katholiek Ch.
Breydel "qui n'a pas voulu voter pour parce qu'il voit que I' on fait de cette
affaire une question de parti; il n'a pas voulu voter contre parce qu'il se
déclare partisan de l'instruction obligatoire."
Vierde aanvraag op 16 juli 1868, behandeld samen met gelijkaardige
aanvragen van de Conseil général de la Ligue de l'enseignement, de Brugse en Veurnse afdelingen van deze Ligue, en het (liberale) stadsbestuur
van Veurne. De commissie stelde andermaal voor deze aanvraag af te
wijzen. De volgende dag dienden Merghelynck, Titeca, De Meester, Van
Heule, De Grave, De Kuewer, Van Dromme, Bayart, De Smedt en Castelein-Vanhille een amendement in om op de begroting een krediet van
1.500 fr. voor de volksbibliotheken te voorzien. Dit amendement werd
verworpen 40 tegen 17. Onmiddellijk dienden 9 liberalen een nieuw
amendement in dat een bedrag van 1.500 fr. vo·orzag "à répartir entre
les communes qui auront organisé ou organiseront une école d'adultes et
dans cette école d' adultes une bibliothèque à l'usage du peuple". Ook dit
amendement werd verworpen met 37 tegen 19 stemmen, en het verslag van
de commissie werd goedgekeurd met 48 tegen 12 stemmen.
Deze drie stemmingen wijzen erop dat er in de Raad toch een vlottende
groep was die .niet partijgebonden stemde, maar het is onmogelijk deze
groep te becijferen omdat er bij elke stemming afwezigen zijn.
Op 23 juli 1869 werd alweer gediscussieerd over de subsidie aan volksbibliotheken. Weer namen Merghelynck en de gouverneur de verdediging
van het voorstel op, e.n weer werd het voorstel verworpen met 31 tegen
12 stemmen.
Een vijfde en laatste maal deden Les Amis du Progrès in 1870 een aanvraag tot subsidie. Na een korte tussenkomst ten gunste, door de gouverneur, werd de aanvraag door alle aanwezige raadsleden (48) verwerpen,
mits 1 onthouding van de katholiek de Schietere de Lophem, die zijn onthouding verklaarde : "cette question me paraît tellerneut usée, qu'il n'y
avait plus lieu de s'en occuper."
Het belang van deze episode over de volksbibliotheken zit niet alleen
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in de uitslagen van de diverse stemmingen, maar ook in het feit dat de
discussie over één enkele (liberale) volksbibliotheek zich geleidelijk uitbreidt tot de discussie over alle volksbibliotheken, die over dezelfde kam
geschoren worden als de bibliotheek van Les Amis du Progrès, en uitmondt in een discussie over de steun aan het onderwijs, meer bepaald het
onderwijs voor volwassenen. In de tachtiger jaren zal de provincieraad
tot betere gevoelens komen en de volksbibliotheken - zelfs de liberale ! - steunen.
In 1869 ontstaat er een politiek debat over het verzoek van de liberale
regering in de begroting van de provincie ee.n krediet in te schrijven ten
behoeve van het onderwijs aan volwassenen.
In zijn openingsrede van de gewone zittijd van 1865 had gouverneur
Vrambout een beeld opgehangen van de betreurenswaardige toestand van
het lager onderwijs in West-Vlaanderen (33 % analfabeten onder de
Westvlaamse lotelingen !) en gepleit voor het inrichten van avond- of
zondagleergangen voor volwassenen en voor de oprichting van volksbibliotheken. Als gevolg hiervan had de in meerderheid katholieke raad
in 1866 een krediet van 8.000 fr. ingeschreven "en faveur des écoles
d'adultes et des écoles gardien.nes." Bij K.B. van 1 september 1866
haakte de regering in op de suggesties van de gouverneur en richtte, in
uitvoering van art. 25 van de wet van 23 september 1842 op het lager
onderwijs, over het ganse land avondleergangen in voor volwassenen, maar
in een nieuw K.B. van 11 september 1868 werd gespecifieerd dat in deze
avondleergangen het moraal- of godsdienstonderricht facultatief was en
afhankelijk van een beslissing van de gemeenteraden. Meteen werd voor
de katholieken het licht op rood gezet. Voor hen is dit K.B. strijdig met de
wet op het lager onderwijs van 1842, die het verplichte godsdienstonderricht voorschrijft. Een reden voor dit verzet, die niet vermeld wordt, is het
feit dat deze cursussen voor volwassenen ook een rol gaan spelen in de
ophanden zijnde uitbreiding van het kiezerskorps voor de gemeente- en
provincieraden, waarbij (vanaf 1870) de capaciteitskiezers een steeds belangrijker rol gaan spelen. Als nu de minister via de gouverneur vraagt de
provinciale subsidie aan de leergangen voor volwassenen op te trekken
van 8.000 naar 55.000 fr. voor 1869 en 1870 samen, reageert de katholieke Bestendige Deputatie met elke subsidie (dus ook de jaarlijkse
8.000 fr.) voor deze leergangen te schrappen, zich beroepend op het onwettelijk karakter van het K.B. van 11 september 1868.
Op 23 juli 1869 verdedigt de gouverneur zeer uitvoerig deze cursussen
voor volwassenen aan de hand ondermeer van een circulaire van de Brugse bisschop, waarin deze zijn geestelijkheid aanspoort de plaatselijke burgerlijke overheid er toe over te halen het godsdienstonderricht verplicht
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te maken. Terecht besluit de gouverneur dat het weigeren van de gevraagde subsidie ten nadele zal vallen van de katholieke Zondagscholen.
Spijts de welsprekendheid van de gouverneur, die bijgetreden wordt
door raadslid De Smedt van V eurne, worden de ongunstige conclusies
van de le en 3e commissie aangenomen met 32 tegen 14 stemmen en de
onthouding van de katholieken H. Horrie en C. De Vos die zich voorstanders verklaren van het volksonderwijs, maar tegenstanders van een
onderwijs waarin het godsdienstonderricht niet verplichtend is.
In de zitting van 20 en 21 juli 1871 wordt hetzelfde debat nog eens
overgedaan. De commissie heeft nu een bedrag voorgesteld van 6.000 fr.
Opnieuw gaat de gouverneur in de aanval, maar ditmaal dient F. Vanden
Abeele hem, even uitvoerig, van antwoord. Daarop doet de oppositie een
voorstel dat voorziet in een krediet van 18.000 fr. voor de leergangen
voor volwassenen. Dit voorstel is onderteke.nd door Van Heule, F.
Bayart, De Keuwer, De Meester, A. De Coninck, Dautricourt, De Smedt,
J anssens en Valcke. Dit voorstel wordt verworpen met 31 tegen 11 stemmen en 1 onthouding van de katholiek de Schietere de Lophem die van
mening is "que cette question n'est pas mûre, qu'elle n'est pas étudiée et
que l'on n'arrivera à aucun résultat tant qu'on se bor.nera à en parler,
comme on l'a fait jusqu'ici en Conseil sans I'appuyer sur des idées pratiques."
Het advies van de commissie wordt goedgekeurd met 33 tegen 3 stemmen en 6 onthoudingen : van de liberalen De Keuwer, De Meester, J anssens, Rabau en Van Heule, die zich onthouden omdat ze voorstander zijn
van het onderwijs voor volwassenen, maar het voorziene krediet van
6.000 fr. ontoereikend achten, en de onverbeterlijke katholiek de Schietere de Lophem die verwijst naar zijn vroegere verklaring. Men zal bemerken dat voor gans dit debat - in tegenstelling tot het debat over de
kerkfabrieken- slechts 42 van de 68 raadsleden aanwezig waren. Dit is
ongetwijfeld te wijten aan het feit dat de katholieken zeker zijn van hun
overmacht, en misschien ook aan de datum, het is de laatste dag van
de gewone zittijd van 1871, en het is bovendien de Nationale Feestdag.
Uit het verloop van de debatten die wij tot nog toe besproken hebben
kunnen wij enkele aanduidingen halen. De provincieraad is verdeeld in
twee ideologische en politieke groepen, maar er manifesteren zich enkele
onafhankelijken die nu eens met de doctrinaire liberalen, dan weer met de
orthodoxe katholieken stemmen. De onafhankelijken die wij tot .nog toe
ontmoetten waren katholiek : Charles de Schietere de Lophem, Hendrik
Horrie, Charles De V os, Charles Serweytens. Men kan het optreden van
deze onafhankelijken ongetwijfeld verklaren als een voortzetting van de
oorspronkelijke unionistische traditie, men kan er ook een bewijs inzien
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dat er in die tijd nog geen partijdiscipline bestond.
Een ander belangrijk feit is het optreden van de gouverneur, die zeer
uitvoerig tussenkomt in de debatten en dat doet als commissaris van de
regering én als partijman. In de mate dat het aantal liberale raadsleden
vermindert zien wij de gouverneur meer en meer op het voorplan treden
als feitelijke leider van de oppositie en dit moest onvermijdelijk tot
ernstige conflicten leiden tussen hem en de Raad, en meer nog tussen hem
en de Bestendige Deputatie. Een Deputatie die voor het eerst ernstig onder
vuur genomen werd op 9 juli 1867. 17 leden van de oppositie dienen een
motie in waarin gevraagd werd " d'ordo.nner Ie dépöt sur Je bureau ou au
greffe de l'administration de la Province, de toutes les décisions avec les
pièces et documents y relatifs, prises en matière électorale pendant la
période de temps écoulée entre les deux sessions 1866-1867. Ce dépöt
aura lieu afin que les Membres du Conseil puissent prendre communieation pendant la présente session des motifs et des faits, qui ont servi de
base à la décision rendue souverainement par Ie Collège. Sont exceptés du
dépöt, les arrêtés contre lesquels un recours au Roi a été interjeté ou qui
ont été soumis à !'examen de la Cour de Cassation ." Een rechtstreekse
aanval op de rechterlijke bevoegdheid van de Bestendige Deputatie, inzake de opmaak van de kiezerslijsten en de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen.
Over de klachten in verband met de opstelling van de kiezerslijsten
werd er elk jaar, in het Verslag over de toestand en het beheer van de
provincie, verslag uitgebracht. Tegen de kiezerslijsten voor de Kamer (en
de Provincie) werden in 1866, 56 klachten ingediend, waarvan 29 weerhouden; in 1867 : 94, waarvan 43 weerhouden. Tegen de kiezerslijsten
voor de gemeenteraad werden in 1866 een uitzonderlijk hoog aantal
klachten ingediend: 393, waarvan 235 weerhouden. Dit cijfer is o.ngetwijfeld de rechtstreekse aanleiding tot de motie van de oppositie, het is
des te verrassender daar in de jaren vóór en na 1866 geen enkele klacht
werd ingediend 18 • Wij vermoeden dat dit plotse hoge cijfer te verklaren is
door de wet van 8.09.1865 die voorschreef dat het stemrecht voortaan
afhankelijk was van de effectieve betaling van de minimum kiescijns,
waardoor waarschijnlijk een aantal geestelijken getroffen werden die
woonden in gebouwen van de eredienst waarvoor zij geen effectieve belasting betaalden . Eenzelfde plotse verhoging van het aantal klachten
had zich in 1863 voorgedaan voor de kiezerslijsten voor de Kamer zonder
dat hierover was geïnterpelleerd in de Raad. Wat er ook van zij, de oppositie wist zeer goed dat haar voorstel de bevoegdheid van de Raad te
t s Wij behandelden deze klachten reeds pp. 95-97.
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buiten ging, aangezien de Bestendige Deputatie niet zetelt als administratief rechtscollege in opdracht van de Raad, maar ingevolge het kieswetboek en overeenkomstig art. 106 van de provinciewet De princiepskwestie (question préalable) werd dan ook gesteld, en de motie werd zonder discussie over de grond van de zaak verworpen, 35 tege.n 18 en 4 onthoudingen van 4 leden van de Deputatie. De tussenkomst van de oppositie
was dus duidelijk een uitdrukking van wantrouwen aan het adres van de
Deputatie, wellicht bedoeld om de openbare opinie te beïnvloeden. De
liberale regering zal door de wet van 30 juli 1881 aan de Bestendige
Deputatie een deel van haar electorale bevoegdheden ontnemen.
Een tweede incident met duidelijke politieke achtergrond doet zich voor
in januari 1868, naar aanleiding van de uitspraak van de Deputatie, zetelend als administratief rechtscollege, over een betwiste inschrijving op de
kiezerslijst van een herbergier van Drongen, die door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen geschrapt was en waartegen de gouverneur
van Oost-Vlaanderen bij het Hof van Verbreking beroep had aangetekend 19 • Dit Hof annuleerde de beslissing van de Bestendige Deputatie
van Oost-Vlaanderen, omdat de motivering ervan strijdig was met de wet.
Deze motivering luidde dat de belastingen betaald op de verkoop van
drank (wet van 1.12.1849) niet mogen aangerekend worden voor de
kiescijns. Het Hof van Verbreking verwees het dossier, zoals gebruikelijk,
voor een nieuwe beslissing over de grond van de zaak (het al dan niet inschrijven van de betrokkene op de kiezerslijst) naar de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen. Deze schrapte op haar beurt de herbergier en
wel om dezelfde reden als deze aangehaald door de Deputatie van OostVlaanderen. Nu gaat ook de gouverneur van West-Vlaanderen tegen deze
uitspraak in beroep bij het Hof van Verbreking, dat opnieuw, e.n om dezelfde reden , de beslissing annuleert en de zaak verwijst naar de Bestendige Deputatie van Brabant, die eindelijk, overeenkomstig de inzichten
van het Hof van Verbreking, de herbergier van Drongen inschrijft op de
kiezerslijst.
De politieke betekenis van heel deze affaire is overduidelijk. Men
weet hoe bezorgd de liberale regeringen zich altijd getoond hebben voor
de haar toegewijde kiesagenten die de cafébazen waren. Dat de gouverneur
hier niet op eigen initiatief gehandeld heeft, maar op richtlijnen van Brussel, kan niet betwijfeld worden. Het politiek karakter van dit incident
wordt overigens ook bevestigd door het feit dat de katholieke regering in
1871 een wetsontwerp indiende, waarbij de rijksbelasting op de verkoop
19

Dit is de gebruikelijke gang van zaken. Verslag over gans deze kwestie in
Rapport sur l'état de l'adrninistration ... 1868, pp. 19-33.
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van alcohol en tabak werd afgeschaft, en in feite naar de provincies als
provinciale taks werd toegespeeld (wet van 24.11.1871). Daardoor verloren een groot aantal cafébazen hun stemrecht.
Wij zien de tegenstellingen tussen de gouverneur, zijn Bestendige Deputatie en de Provincieraad in de loop van de zeventiger jaren een zeer
persoonlijke wending nemen. Het begint al bij de opening van de gewone
zittijd van 1872. Zoals gebruikelijk hield de gouverneur zijn openingsrede
met als thema de verbetering van de landbouw. Op het eerste gezicht een
a-politiek onderwerp. Maar in feite hield de gouverneur een betoog over
de noodzaak van het landbouwonderwijs en stelde voor dit onderwijs te
koppelen aan de leergangen voor volwassenen ... Sinds 1841 was het gebruikelijk- blijk van hoffelijkheid- dat de Raad besliste de openingsrede afzonderlijk te publiceren. Onmiddellijk na de rede van de gouverneur in 1872 diende baron Peers een ordemotie in waarin hij verklaarde
dat, tot zijn verwondering, in 1871 niemand gevraagd had de rede van de
gouverneur te publiceren. Daarom stelde hij voor dat de rede van 1872
zou gepubliceerd worden. Hierop replikeerde F. Vanden Abeele dat de
rede van 1871, zoals gebruikelijk opgenomen werd in het analytisch verslag van de zittijd. Hij meende dat hetzelfde volstond voor 1872. Nu
kwam Otto de Mentock olie op het vuur gieten. Hij vroeg niet alleen de
afzonderlijke publicatie van deze rede, maar ook de publicatie van een
nederlandse vertaling ervan. Hierop ontstond een heftige discussie, waarbij
de gedeputeerde Soudan aan de gouverneur verweet dat zijn openingsreden in het verleden op een te groot aantal exemplaren werden gedrukt
"qui ont été relégués dans les greniers des divers commissariats d'arrondissement." Wat de gouverneur ontkende. Uiteindelijk werd toch eenparig beslist deze rede, waarvan iedereen de documentaire waarde erkende,
te doen publiceren.
De animositeit die hier reeds duidelijk tot uiting kwam ging zioh kort
daarop cristalliseren rondom een aantal onregelmatigheden door de gouverneur bedreven bij financiële transacties met gelden bestemd voor de
'Plaatselijke fondsen'. Het dient vooraf gezegd, en het wordt herhaaldelijk in de loop van de zeer heftige debatten onderlijnd, door vriend en
tegenstander, dat de gouverneur geen enkel persoonlijk profijt beoogd had
bij deze onregelmatigheden. De 'Plaatselijke fondsen' zijn 'fondsen die
aan derden behoren', dit wil zeggen fondsen die samengesteld werden met
de financiële inbreng van de gemeentebesturen. Tot 1865 behoorde het
beheer ervan aan de gouverneur, vanaf 1866 aan de Bestendige Deputatie20. Vanaf 1869 werden zij in de begroting van de provincie 'voor
20 Deze 'Fonds locaux' omvatten in 1871: Fonds des maisons de passage et de
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orde' vermeld.
Het begon op 20 juli 1871 tijdens de bespreking van de begroting
1872, met een vraag van Ch. De Mulié, waarom het krediet van één van
deze fondsen verhoogd werd met 4.500 fr. Het antwoord van de gedeputeerde De Cock luidt dat er over de ontvangsten 'voor orde' niet gediscussieerd wordt, maar hij was bereid hierover officieuze uitleg te geven.
Vanaf het volgend jaar zal De Mulié, poor systematisch vragen te stellen
over het beheer van de PlaatseLijke Fondsen, nastreven dat aan de Raad
wel degelijk het recht zou worden erkend toezicht uit te oefenen op het
beheer van de Bestendige Deputatie. Het optreden van Ch. De Mulié had
echter ook een bijbedoeling en gans het verloop van het debat laat toe te
vermoeden dat het hier ging om een politiek manoeuvre opgezet in afspraak met de Bestendige Deputatie, om de (liberale) gouverneur bij de
(katholieke) regering en de openbare opinie in discrediet te brengen. Op
18 juli 1872 immer liet Ch. De Mulié verstaan dat er voor ongeveer
13.000 fr. van deze 'Plaatselijke fondsen' voor andere doeleinden werd
aangewend dan diegene waarvoor zij bestemd waren - een praktijk die,
zoals uit de latere debatten zal blijken, courant was, en waaraan ook de
Bestendige Deputatie zich schuldig maakte21 • Het grootste gedeelte van
deze som werd niet gerestitueerd. Hij vroeg hierover uitleg aan de Bestendige Deputatie. De gouverneur sneed de Bestendige Deputavie echter
de pas af, en antwoordde dat hij een commissie van experten had aangesteld om de besteding van deze fondsen in het verleden te onderzoeken.
Waarmee hij impliciet toegaf dat er onregelmatigheden waren gebeurd.
Op 19 juli 1872 bracht de gedeputeerde Soudan verslag uit over het
onderzoek. Een bedrag van 10.720,37 fr. werd voor andere doeleinden
aangewend, o.m. voor onkosten in verband met de viering van de 25e
verjaardag van de troonsbestijging van Leopold I in 1856 en kosten voor
het slaan van herinneringsmedailles van het 7e Nederlandse Taal- en
police municipale; Fonds des architectes de la province; Fonds pour l'équipement
des Gardes champêtres; Fonds des registres de l'Etat-Civil; Fonds des impressions
à l'usage des communes; Fonds du Mémorial Administratif.
21 Tijdens het debat van 24 juli 1874 noemt het liberale raadslid Janssens drie
onregelmatigheden op door de Bestendige Deputatie bedreven, o.m. de aankoop van
250 exemplaren van een handboek over de schoolwetgeving, bedoeld om aan de
gemeentebesturen gezonden te worden, met het krediet bestemd voor het drukken
van het BestuursmemoriaaL Deze feiten worden door de Bestendige Deputatie wel
vergoelijkt maar niet ontkent. In feite was het zo dat het geld van de Plaatselijke
Fondsen, dat van zijn oorspronkelijke bestemming was afgewend, gebruikt was
voor uitgaven die ten laste vielen van Rijk of provincie, maar waarvoor er nog geen
krediet voorzien was. Dit verklaart de gematigde houding die de regering in dit
conflict aannam.
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Letterkundig Congres te Brugge in 1862. De gouverneur beloofde klaar·
heid in deze zaak te brengen. In 1873 laaide het debat over deze kwestie
herhaaldelijk zeer hoog op. Weer was het Ch. De Mulié die het vuur
opende met de vraag waarom dit punt niet op de dagorde werd geplaatst.
De gouverneur replikeerde met de verklaring dat de zaak niet tot de
bevoegdheid van de Raad behoorde en dat de minister van Financiën de
zaak tot zich getrokken 'h ad voor onderzoek. Maar de Deputatie greep
alle gelegenheden aan om uitvoerig mededeling tè doen van haar vaststellingen ten laste van de gouverneur. Argumenterend dat de zaak bij de
minister aanhangig was, weigerde de gouverneur zich tegenover de Raad
te verdedigen en deed tevergeefs beroep op de voorzitter van de Raad
om aan dit debat een einde te stellen.
Ondertussen (op 22 juli 1873) bracht de Deputatie ook aal). het licht dat
de gouverneur 2 spiegels, 1 kroonluchter en 6 armluchters (girandoles),
die de raadszaal versierden, en in 1856 door zijn voorganger baron de
Vrière aangekocht waren op kosten van het Rijk, in 1864 voor de provincie had overgenomen, door middel van fictieve facturen, op naam van
twee handelaars uit Brugge, die de ontvangen bedragen (5000 fr.) onmiddellijk gestort hadden op het 'budget économique' van het Rijk, dat
ter beschikking stond van de gouverneur. Ook hier had de gouverneur
geen persoonlijk profijt gedaan, maar wel handelingen gesteld die strijdig
waren met de wet. In 1873 werd over het eerste punt uitvoer.ig en bijzonder heftig gedebatteerd op 8, 19 en 22 juli. In 1874 was door de tussenkomst van de Minister de strijd rondom het eerste probleem geluwd, een
iedereen bevredigdende oplossing was in zicht. Maar nu werd, weer op
initiatief van Ch. De Mulié, het debat des te heftiger over de spiegels,
kroon- en armluchters. Het nam grote delen van de zittingen van 9, 16, 23
en 24 juli in beslag, en bereikte zijn toppunt op 25 juli 1874 wanneer,
A. Surmont, gevolgd van de andere leden van de Deputatie, ontslag nam,
uit protest tegen de uitlatingen van de gouverneur dat "les membres charitables de la Députation m'ont dénoncé, non seuleme.nt au Gouvernement,
maïs à la Province et au pays entier", verder had hij gesproken van "des
dénonciations plus ou rnains calomnieuses". De volgende dag werd de
Deputatie opnieuw verkozen, nadat er eerst, spijts het verzet van de gouverneur en zonder dat men beschikte over het stenografisch verslag van
de vorige zitting, aan het officieel verslag van deze zitting, enige wijzigingen waren aangebracht die de uitlatingen van de gouverneur wat dikker
in de verf zetten. Over deze wijzigingen werd door de Raad gestemd
(30 tegen 6 en 11 onthoudingen van de katholieken). Vooraleer in handen van de gouverneur opnieuw de grondwettelijke eed af te leggen, eisten
de leden van de Bestendige Deputatie, op 30 juli 187 4, inzage van het

284

....

~-----------

----

--

.

officieel en van het stenografisch verslag van de zitting van 25 juli, om
er zich van te vergewissen dat de aangebrachte wijzigingen wel degelijk
waren genoteerd. De notulen van de zittingen van de Bestendige Deputatie
die dit vermelden, delen niet mee of de gouverneur de leden van de
Deputatie met hun nieuwe aanstelling geluk wenste ...
Op 22 juli 1875 kwam de zaak nogmaals ter sprake, maar nu op zeer
gematigde toon. Ch. De Mulié vroeg of de regering nu al een oplossing
gevonden had voor de regularisering van de Plaatselijke Fondsen. Het
antwoord was ontkennend. Tevens werd meegedeeld dat de Bestendige
Deputatie de rekeningen van de herdenkingsfeesten van 1856 verder onderzocht.
Zelfde vraag en zelfde antwoord in 1876. De storm was geluwd. In
1877 echter stak hij weer op, ditmaal rond de rechtvaardiging van de
uitgaven gedaan in 1856 bij de 25e herdenking van de troonsbestijging
van Leopold I. Hiervoor werd een krediet uitgetrokken van 75.000 fr.,
te dragen elk voor één derde door Rijk, Provincie en de gemeenten. Het
feestcomité stond onder de leiding van B. Vrambout, toen nog lid van
de Bestendige Deputatie. Ch. De Mulié die hierover op 10 en 17 juli interpelleerde stelde de vraag of de uitgaven niet hoger opliepen dan 75.000 fr.,
en of voor deze meeruitgaven geen beroep was gedaan op de Plaatselijke
fondsen. Na uitleg van de Deputatie, die nog steeds niet in het bezit was
van alle rekeningen, en een kort maar vinnig debat met de gouverneur op
19 juli, werd deze zaak voor verder onderzoek naar de Bestendige Deputatie verwezen. De zaak zou voor B. Vrambout nauwelijks veertien dagen
later zijn beslag krijgen: op 1 augustus 1877 overleed de gouverneur, in
de leeftijd van 62 jaar.
De beruchte spiegels, kroon- en armluchters gingen verloren in de
brand van de vergaderzaal in de nacht van 19 op 20 februari 1878 ...
En tenslotte op 1 augustus 1879 lieten de liberalen, die de meerderheid
verworven hadden in de Kamers, een wet afkondigen waarin het Rijk
bekende aan B. Vrambout 26.388,73 fr. schuldig te zijn. Deze som werd
in oktober 1879 uitbetaald aan diens enige erfgenaam: zijn broer. Er kan
geen twijfel over bestaan dat de katholieke Bestendige Deputatie de door
de gouverneur begane onwettelijkheden gretig aangegrepen heeft om hem
het leven zuur te maken en veel meer nog - en dat wordt in de loop
van de debatten door Vrambout herhaaldelijk aan de kaak gesteld om hem bij de regering in discrediet te brengen, met de gekende gevolgen vandien.
Ofschoon er officieel in de Raad nooit over de grond van de zaak gediscussieerd werd, maar over een aantal procedure- en bevoegdheidskwesties, smeerde de Deputatie in het lang en het breed al haar vaststellingen
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uit, aanvankelijk zonder de naam van de gouverneur te noemen, daarna
zonder hem openlijk te beschuldigen, vervolgens er met nadruk op wijzend dat hij geen persoonlijk profijt gedaan had bij de begane onregelmatigheden. Ondertussen was een klimaat ontstaan van verdachtmaking
die veel meer suggereerde dan er gezegd werd.
Van zijn kant was het optreden van de gouverneur stug en autoritair,
hij had moeite om zijn kalmte te bewaren, haalde diverse advokatenknepen boven (procedurekwesties, enz.) en verstopte zich achter zijn
wettelijke overheid (de minister) om te weigeren zich te verdedigen over
de grond van de zaak, wat de indruk wekte dat hij zich niet kón verdedigen tegenover de Raad en de publieke opinie.
En bovenal, hij stond alleen tegen gans de Deputatie en de Raad,
waarbij slechts 1 lid, Ch. Janssens, hem op efficiënte wijze terzijde
sprong. Het pleit was ongelijk. De grond van de zaak moet dan toch niet
zo ernstig geweest zijn aangezien de katholieke regering de gouverneur
niet heeft afgezet, bovendien verklaard heeft dat zijn persoonlijke eer
onaangeroerd was, en gestreefd heeft naar minnelijke oplossingen voor
de moeilijkheden.
Voor de moderne lezer vormen deze debatten, waarvan de lektuur méér
dan één dag in beslag neemt, een pijnlijke, zij het boeiende episode uit de
geschiedenis van de Provincieraad van West-Vlaanderen. En .nochtans
waren zij slechts het voorspel voor wat volgen zou.
Na de dood van B. Vrambout werd op 7 september 1877 de katholieke
arrondissementscommissaris van Ieper, Leon Ruzette, tot gouverneur benoemd. Over deze benoeming troffen wij in het Bisschoppelijk Archief te
Brugge twee interessante brieven aan, de eerste van Mgr. Faict aan Joseph Jooris, Belgisch minister te Bern, en (mislukt) kandidaat voor deze
benoeming, de andere van Jooris aan Mgr. Faict22 •
Op 14 september 1877 schrijft Mgr. Faict: " .. .Ie grand obstacle à
votre nornination, ç'a été votre promotion, m'a-t-on dit, trap récente à 1~
Légation Suisse. D'autrepart, je dois à la vérité de vous déclarer que ni
les sé.nateurs et députés de Bruges, ni les membres de la Députation
Permanente n'ont été hostiles à votre candidature. M. Ruzette ne paraît
avoir eu pour parrain que le seul Bon d' Anethan, son eausin par alliance,
qui est très bi en en Cour. .. ".
J. Jooris antwoordt op 16 september: "le baron d'Anethan a insisté
pour la nornination de M. Ruzette. Déjà on avait poussé à la nomination
[de gouverneur] pour Namur, mais Ie Roi avait pris le Cte de Beaufort
2 ·2 BAB, Acta 14.09.1877 Mgr. Faic't aan Joseph Jooris; en B. 295, 16.09.1877
Jooris aan Mgr. Faict.
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On avait un grave engagement. On a donné pour raison contre moi, non
pas ma récente promotion, car je n'en ai pas eu ... On a dit qu'on ·excluait
[?] des fonctions de gouverneur les diplomates. On ne l'a pas fait en
1871 pour Ie prince de Chimay ... Ie fera-t-on à l'avenir? C'est ce que
nous verrons. Le fait est que ce n'est qu'un prétexte. La nomination de
M. Ruzette est un acte de népotisme, nous verrons si ce n'est pas, ce que
je crains, une faute politique ... ".
De diplomaat had het niet zo slecht bekeken. Nauwelijks was de radicaal-liberale regering Frère-Orban aan het bewind (18 juni 1878), of
zij dankte de gouverneur van Henegouwen, prins de Caraman Chimay af,
gevolgd op 7 augustus 1878 van Leon Ruzette. Minister Rolin-Jacquemyns rechtvaardigde deze beslissing tijdens een interpellatie in de Kamer
door A. Visart de Bocarmé, als volgt : "MM. de Caraman et Ruzette ont
été écartés de leur position, ont été destitués, révoqués, si vous Ie voulez,
parce qu'ils n'avaient pas notre confiance comme hommes politiques 23 . "
De feitelijke reden voor de afzetting van Ruzette was volgens de katholieke interpellanten echter de volgende : In 1870 werd Ruzette als arrondissementscommissaris benoemd te Ieper door de katholieke regering, die
de liberale commissaris H. Carton afgezet had, omdat hij publiekelijk
verklaard had zich niet te zullen onderwerpen aan de richtlijnen van het
katholiek ministerie. Bovendien zou Ruzette een partijdig onderzoek ingesteld hebben naar de kiesfraude te Sint-Jan bij leper, waar de Deputatie
de verkiezingen van 26 oktober 1875 geannuleerd had. Een beslissing
waartegen gouverneur Vrambout beroep had aangetekend, en die door de
katholieke minister van Binnenlandse Zaken (Kervyn) verbroken was.
Wij kunnen echter vermoeden dat ook de houding van de gouverneur
tijdens de provincieraadszittijd van 1878 niet vreemd was aan zijn afzetting. Immer op 9 juli was een liberaal voorstel om een krediet van
3.000 fr. op de begroting in te schrijven voor kosten van eerste installatie
van pas afgestudeerde arme onderwijzers en onderwijzeressen - een subsidie die sinds 15 jaar toegestaan werd door de provincieraden van Brabant, Henegouwen en Namen - met 36 tegen 13 stemmen verworpen;
en op 18 juli 1878 was ook de vraag van de minister om aan de afgestudeerden van de athenea te Brugge en te leper, die de cursussen wilden
volgen van het Hoger Instituut voor Handelswetenschappen te Antwerpen,
studiebeurzen te verlenen, met 45 tegen 6 stemmen afgewezen. De gouverneur had zich weliswaar voorstander verklaard van beide voorstellen,
maar had er niet voor gepleit, zoals B. Vrambout dat zou gedaan hebben.
De afzetting van gouverneur Ruzette, die slechts twee dagen kreeg om
23

.

Annales parlementaires. Chambre 13 aoüt 1878, pp. 103-107.
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.zijn ambtswoning te ontruimen, en de aanstelling tot gouverneur van de
procureur des konings te Bru~sel, Theodore-Pierre Heyvaert, zoon van
het voormalig gematigd-liberaal_provincieraadslid Theodore Heyvaert, had
in het katholieke West-Vlaanderen hevige opschudding verwekt. De houding van de nieuwe gouver:neur goot olie op het vuur. Hij stelde zich aan
als procureur, niet als gouverneur. In de boodschap waarmee hij zijn
aanstelling als gouverneur aan de diverse besturen bekend maakte, verklaarde hij : "De wet van het land zal mijn eenig richtsnoer zijn. Al mijne
pogingen zullen voor doel hebben haar stipt en billijk te doen in eere
te houden ... ". En hij kwam openlijk uit voor zijn opinie : "Het is u niet
onbekend, Mijne Heeren, dat mijne politieke denkwijze (mes principes
politiques) diegene is aan welke onlangs door de meerderheid der belgische
kiezers eene zoo schitterende hulde gebracht werd 2 4 .'' In zijn tussenkomsten in de Raad stelde hij zich zeer hoogmoedig aan. Hij liet geen
enkele gelegenheid voorbijgaan om zijn politieke moed te onderlijnen, en
zijn uiterste eerbied voor de letter van de wet. In tegenstelling tot zijn
voorgangers verklaarde Heyvaert ook veel meer beslissingen van de
Raad en van de Deputatie afhankelijk van koninklijke goedkeuring. Hij
is ook de enige gouverneur, die overeenkomstig art. 83 en 123 van de
Provinciewet, op 24 juli 1883 de Westvlaamse provincieraad rekwireerde
het voorstel tot oprichting van een vredegerechtskanton te Blankenberge
op zijn dagorde te plaatsen en af te handelen. In het algemeen putte hij
alle proceduremogelijkheden uit die de provinciewet hem bood om zijn
gezag te onderlij.nen. Zodra een ondergeschikt bestuur ook maar enigszins
in gebreke bleef stuurde hij er een 'commissaire spécial' op af. Zijn anticlericalisme zou met bloed bezegeld worden op 1 oktober 1880 te Heule,
waar een bijzondere commissaris manu militari de inboedel van de Zondagschool kwam verwijderen uit een gebouw van het Bureel van Weldadigheid. De bevolking, opgezweept door de lokale geestelijkheid, kwam
in opstand. üe rijkswacht schoot. Twee doden. Deze 'moorderij van
Heule' werd door de katholieken grondig uitgebuit. De tegenstand tegen
de gouverneur en de liberale regering werd in de eerste plaats gevoerd
door de Bestendige Deputatie. Tijdens de zittingen van de Raad vangen
wij slechts af en toe een echo op van deze weerstand.
Zo doet op 4 juli 1879 de Bestendige Deputatie aan de Raad het
voorstel een advokaat van de provincie te benoemen. Een voorstel dat op
18 juli met 32 tegen 5 stemmen goedgekeurd wordt, waarna de Raad op
23 juli, met 31 tegen 6 haar bevoegdheid om de advokaat te benoemen,
aan de Bestendige Deputatie overdraagt. De reden van dit zonderling ge24
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8. Gouverneur Guillaume de Brouwer als procureur-generaal in Egypte (circa 1890)

drag is een meningsverschil dat gerezen was tussen de gouverneur en de
Bestendige Deputatie - bij de aanduiding van een nieuwe advokaat voor
de Provincie - over de interpretatie van art. 124 van de provinciewet,
die alleen aan de gouverneur de uitvoering toekende van de beslissingen
van de Raad en de Deputatie, en stipuleerde dat de rechtsvervolgingen,
waarbij de provincie als aanklaagster of verdedigster betrokken is, worden uitgevoerd in naam van de Deputatie door de goede zorgen van de
gouverneur ("au nom de la députation, poursuite et diligence du gouverneur"). De gouverneur had tegen de benoeming van een nieuwe advokaat
door de Deputatie bij de regering beroep aangetekend. Deze had de beslissing van de Deputatie verbroken en de gouverneur had dan zelf een
andere (liberale) advokaat aangeduid. De beslissing van de provincieraad
zou op haar beurt door de regering vernietigd worden (K.B. 18.08.1879),
wat aanleiding zou geven voor de Centrale Sectie van de Kamer in 1883
om voor te stellen het laatste lid van art. 124 van de provinciewet te
. schrappen 2 S, wat in 1887, bij de herziening van de provinciewet, uiteindelijk toch niet gebeurde.
Over de tegenstand van de Bestendige Deputatie tussen 1879 en 1883
tegen de toepassing van de schoolwet van· 10 juli 1879, worden wij ingelicht door het verslag van Ch. Woeste betreffende de wijziging van
de provincieweL Wij vatten het hier samen voor zover het de Bestendige
Deput~tie van West-Vlaanderen betreft2 6 •
1. In december 1880 besliste de Deputatie dat de begrotingen van alle
scholen in alle gemeenten van de provincie voor onderzoek op het bureau
van de Deputatie moesten gedeponeerd worden.
2. De Bestendige Deputatie heeft geweigerd studiebeurzen te verlenen
a. aan de leerlingen-onderwijzeressen van de Rijksnormaalscholen;
b. aan de aspirant onderwijzers en onderwijzeressen die voorheen van
geen enkele studiebeurs genoten, of
c. die reeds eerder van een studiebeurs ge.noten;
d. aan leerlingen-onderwijzers gedomicilieerd in West-Vlaanderen maar
studerend aan een normaalschool buiten de provincie, en
e. aan leerlingen die studeren aan een rijksnormaalschool.
3. Weigering provinciale subsidies toe te kennen voor het bouwen en
uitrusten van scholen te Beernem, Heist, Ichtegem, Leisele, Houtem bij
Veurne, Oostende en Roeselare. Beslissing tot uitstel van de toekenning
25 Cfr. het verslag van Ch. Woeste over de wijziging van de provinciewet in
Chambre des R eprésentants. Documents. Session de 1882-1883, n• 223 , p. 372.
26 id. pp. 370-374.
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van de provinciale subsidie voor de bouw of de verbouwing van scholen
tot na de goedkeuring door de regering van de provinciale begroting voor
1880, waaraan op bevel van de regering wijzigingen waren aangebracht.
Weigering de voorziene kredieten voor 1880 aan de leergangen voor volwassenen en kleuterscholen uit te betalen. Weigering de mandaten voor
de onkosten van leraarsvergaderingen in 1880 uit te betalen.
4. Weigering ambtshalve over te gaan tot de uitbetaling van verplichte
uitgaven, in verband met het onderwijs, ten laste van sommige gemeentebesturen. Het betreft de gemeenten Woumen, Ruddervoorde en Brugge.
5. In 1880, 1881 en 1882 heeft de regering bij K.B. ambtshalve de begroting moeten vaststellen van 670 lagere scholen, 40 leergangen voor
volwassenen en 76 kleuterscholen, omdat de Deputatie weigerde de wet
van 1 juli 1879 en de daaraan verbonden Koninklijke Besluiten toe te
passen. Na 7 juli 1882 heeft de Bestendige Deputatie, ingevolge voorschriften van de regering deze oppositie gestaakt en hield voortaan wel
rekening met de wet van 1879, maar weigerde nu op de begrotingen van
de kleuter- en lagere scholen een krediet in te schrijven voor het verplicht godsdienstonderricht en heeft zelfs dit krediet geschrapt. Derhalve
heeft de regering ambtshalve bij K.B. dit krediet ingeschreven; in 1882
voor 78 lagere en 15 kleuterscholen; in 1883 voor 148 lagere en 26
kleuterscholen.
6. Tegen 167 beslissingen van de Deputatie die gemeentelijke begrotingen goedkeurden, waarin de nodige kredieten voor het lager onderwijs
niet waren voorzien, werd in 1880 beroep ingediend. Ook werd beroep
aangetekend tegen nog vier andere beslissingen van de Deputatie, strijdig
met de (anticlericale) wetten op de asielen voor geesteszieken en de fondaties ten voordele van het vrij lager onderwijs; tegen de weigering van
de Deputatie op de stadsbegrotingen voor 1881 van Kortrijk en Roeselare een vergoeding in te schrijven voor de woonsten van de anglikaanse
dominés. De Bestendige Deputatie heeft op de begroting van Menen voor
1879 de wedde van de politiecommissaris verminderd; zij heeft de wedde
van een hulponderwijzeres te Poperinge vastgelegd beneden het wettelijk
minimum; zij heeft in zeven gevallen geweigerd op de begroting van de
Burelen van Weldadigheid de verplichte subsidies voor het officieel lager
onderwijs in te schrijven, en anderzijds op de begroting van de Burgerlijke Godshuizen te Harelbeke de (verboden) subsidies aan een vrije
school en de (verboden) wedde van de aalmoezenier niet geschrapt. In
265 gevallen heeft de Deputatie verzuimd aan de kerkfabrieken de verplichting op te leggen niet méér dan het wettelijk minimum te betalen
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aan de priesters voor zielemissen en jaargetijden. In 18 gevallen heeft
zij de (verboden) verhoging van de wedden van koster-organist-onderwijzer door de kerkfabrieken, goedgekeurd, en in 2 gevallen de verhoging
van de wedde van de onderpastoor. In 6 gevallen heeft zijn nog andere
verboden uitgaven van de kerkfabrieken (art. 42 van het dekreet van
30.12.1809) goedgekeurd.
'7. De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen heeft geweigerd beslissingen van de gemeenteraden goed te keuren die het gemeentelijk
lager onderwijs kosteloos maakten: in 1880 voor 20 gemeenten, in 1881
voor 15 en in 1882 voor 10 gemeenten; integendeel heeft zij een beslissing van de Brugse gemeenteraad goedgekeurd die de gratis toegang
tot het gemeentelijk lager onderwijs afschafte; voor 16 gemeenten heeft
zij het maximaal cijfer voor gratis toegang tot het lager onderwijs voor
behoeftige kinderen te laag gesteld; zij heeft haar goedkeuring geweigerd
voor de aankoop door de gemeente Mariakerke van een stuk grond bedoeld om er een school op te bouwen; maar in 65 gevallen heeft zij wel
haar goedkeuring gehecht aan de verkoop of verhuring van eigendommen
van gemeenten, Burelen van Weldadigheid, Burgerlijke Godshuizen, kerkfabrieken enz. zonder dat in de akte de wettelijke verplichte vermelding
stond dat deze goederen in de eerste vijf jaar niet mogen aangewend
worden ten behoeve van een vrije school.
In 4 gevallen heeft zij de verboden verhuring uiterhand van goederen
van Burelen van Weldadigheid of kerkfabrieken goedgekeurd, in 1 geval
heeft zij de verboden afstand van grond voor een kerkhof goedgekeurd.
In 5 gevallen heeft zij één van bovengenoemde instellingen gemachtigd
schenkingen of legaten te aanvaarden, waarbij gestipuleerd werd dat er,
tijdens de zielemis, aan de armen brood moest worden uitgedeeld wat verboden is door de wet - of vrijstelling van het verplichte wettelijk minimum tarief voor de priesters werd geëist (15 gevallen), of het
onderhoud van de graven door de kerkfabriek (2 gevallen). Zij heeft haar
goedkeuring geweigerd aan het legaat van een kapel aan een kerkfabriek,
omdat er volgens haar bepalingen strijdig met de wet in voorkwamen,
wat het Hof van Verbreking had ontkend.

8. De Bestendige Deputatie heeft haar goedkeuring geweigerd aan de
plannen en lastencahiers voor de bouw van gemeentescholen door 5 gemeenten, en in 48 gevallen ongunstig verslag uitgebracht over de voorgestelde bouw, verbouwing, uitbreiding of meubilering van gemeentescholen.
Tenslotte vernemen wij nog dat gouverneur Heyvaert de dossiers waar-
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over gedelibereerd wordt door de Bestendige Deputatie, in tegenstrijd met
de traditie, niet meer voor verslag aan één van de leden overmaakt, tenzij
de Deputatie dit formeel beslist. Het onderzoek van de notulen van de
zittingen van de Bestendige Deputatie leert dat alle dossiers die verband
houden met het onderwijs, de kerkfabrieken enz., systematisch voor onderzoek en verslag naar één van de leden, van het College verzonden werden,
of dat de beslissingen erover drie-, viermaal werden uitgesteld. Regelmatig moet de gouverneur het Deputatielid rekwireren zijn verslag binnen
de veertien dagen neer te leggen. Anderzijds heeft de gouverneur op 13
februari 1880 een nieuw reglement van orde van de provinciale administratie uitgevaardigd, dat zodanig opgesteld is dat de leden van de Bestendige Deputatie e.n de Provincieraad, die inzage willen hebben van
een dossier, hiervoor een schriftelijke en met reden omklede aanvraag
moeten doen bij de provinciale griffier, waarbij de gouverneur zich het
recht voorbehoudt deze aanvraag af te wijzen. Dit laatste punt zal de
onmiddellijke aanleiding vormen tot de wijziging in 1887 van art. 65 van
de provinciewet, die voortaan aan de Bestendige Deputatie het evocatierecht toekent.
Tegen al deze beslissingen van de Bestendige Deputatie werd door
de gouverneur beroep aangetekend e.n allen werden door de regering verbroken. In deze oppositie tegen de regering stond het Westvlaams college
niet alleen, ook zijn collega's van Oost-Vlaanderen, Limburg, Luxemburg
en Namen voerde.n een gelijkaardige oppositie. Maar de Westvlaamse
Deputatie ging de anderen voor, zowel wat de omvang als wat de variëteit van haar oppositie betreft. Dit is te verklaren door twee redenen :
zoals wij hebben gezien had de Westvlaamse Deputatie sinds het begin
van de jaren 1870 heel wat ervaring opgedaan wat betreft haar oppositie
tegen de gouverneur, maar het lijkt ons dat vooral de persoon van Heyvaert en zijn uitdagend optreden oorzaak is van de omvang van deZJe
oppositie. Een oppositie die, volgens Ch. Woeste in zijn reeds vermeld
verslag, steeds binnen de perken van de wettelijkheid gebleven is. De
Deputatie schikte zich naar de beslissing van de regering wanneer deze
een door het College genomen besluit annuleerde. Zij putte echter alle
obstructiemogelijkheden uit \"an formele aard die haar door de wet
geboden werd.
Zoals wij in Deel I, Hoofdstuk 3 hebben uiteengezet vormde de oppositie van de Bestendige Deputatie de aanleiding voor de liberale regering om op 24 maart 1882 een wetsontwerp in te dienen tot wijziging
van de provincie- en gemeentewet, waarbij het gezag van de gouverneur
zou versterkt worden ten nadele van de bevoegdheid van de Deputatie.
Hierop reageerde de Raad op 18 juli 1882 door met 49 tegen 4 stemmen
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en 1 onthouding een wens goed te keuren die het parlement verzocht dit
wetsontwerp niet aan te nemen. Het verslag van de Centrale Sectie van
de Kamer, door Ch. Woeste op 26 juli 1883 neergelegd, baseerde zich
uitdrukkelijk op het optreden van gouverneur Heyvaert, om een scheiding voor te stellen tussen de uitsluitend algemene bevoegdheid van de
gouverneur en de uitsluitend provinciale bevoegdheid van de Bestendige
Deputatie. De wet van 30 december 1887 zou een compromis vormen
tussen beide opvattingen.
De oppositie tegen gouverneur Heyvaert en de liberale regering kwam
niet alleen tot uiting in het optreden van de Bestendige Deputatie. Ook
de Provincieraad greep alle gelegenheden te baat om hiervan blijk te
geven. Zo bijvoorbeeld, bij de opening van de zittijd 1880 stelde de
ouderdomsdeken voor, zoals gebruikelijk, een commissie van 5 leden aan
te duiden die de gouverneur moest gaan afhalen. Hiertegen rees verzet, en
de Raad vergenoegde er zich mee de gouverneur te laten weten dat hij
verenigd was. Dit gebeurde ook in 1881, 1882 en 1883 (voor gouverneur
de Brouwer), in 1884 echter werd opnieuw een commissie van 5 leden
aangeduid om de zojuist benoemde Leon Ruzette te gaan afhalen. Andere nieuwigheid, in 1882 zag gouverneur Heyvaert ervan af een openingsrede te houden, om tegemoet te komen aan de vaak uitgesproken
wens dat de debatten van de Raad zouden ingekort worden.
In 1881 deed zich een analoog incident voor aan wat zich ten tijde
van gouverneur Vrambout had afgespeeld. Heyvaert hield zijn openingsrede over de crisis in de landbouw. De stellig onafhankelijke katholiek
Ch. Breydel stelde aan de Raad voor deze rede in het Nederlands en het
Frans afzonderlijk te publiceren. Het voorstel werd afgewezen met 34
tegen 15 stemmen en 1 onthouding.
In 1880-1881 deed zich echter een veel spectaculairder incident voor.
Op 19 juli 1881 stelde Ch. Soudan aan de Raad voor, naar aanleiding van
de 50e verjaardag van de troonsbestijging van Leopold I, een huldeadres
te richten tot Leopold 11. Dit voorstel stuitte op verzet vanwege baron F.
de Crombrugghe, jongste lid van de Raad , die in 1880 belast was geweest een huldeadres ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid aan de koning te gaan overmaken, maar tevens
mee te delen dat de delegatie van de Raad niet kon ingaan op de uitnodiging van de koning aan te zitten op de lunch die hij haar aanbood !
Wat was er gebeurd? Op 20 juli verstrekt de gouverneur hierover uitvoerig uitleg.
Op 31 juli 1880 had de adjudant van het Hof aan de gouverneur een
uitnodiging gezonden waarin werd medegedeeld dat de koning de afvaardiging van de Raad die hem het huldeadres zou aanbieden, zou ont-
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vangen en haar een lunch aanbieden, maar ook dat de gouverneur deze
delegatie aan de koning zou voorstellen. De afvaardiging die door de
Raad was aangeduid liet op 2 augustus 1880 door haar voorzitter aan
de gouverneur schriftelijk weten dat zij op de koninklijke uitnodiging
niet kon ingaan. "En prenant cette résolution, les membres du bureau,
considérant qu'ils sont les délégués d'une institution, qui compte parmi
les plus importantes du pays, et qui est entièrement distincte du pouvoir
exécutif, ont cru qu'ils ne pouvaient, en une circonstance aussi solemnelle, se laisser présenter au Roi , par M. Ie gouverneur dè la province."
Deze houding was terzelfdertijd een spectaculaire manifestatie van politiek verzet tegen de gouverneur en de regering en een protest tegen een
besluit van de regering die beslist had dat afgevaardigden van de provincies voortaan door de gouverneurs aan de koning zouden worden voorgesteld, als reactie op het feit dat tijdens het bezoek van Leopold 11 te
Brugge op 19 augustus 1878, de Bestendige Deputatie geweigerd had in
gezelschap van de zopas benoemde gouverneur Heyvaert aan de koning te
worden voorgesteld en derhalve afwezig was27 • Het huldeadres van 1881
werd vermoedelijk gewoon met de post naar de koning verzonden.
Op 16 maart 1883 werd gouverneur Heyvaert, die erin geslaagd was
iedereen tegen zich in het harnas te jagen, door de liberale regering overgeplaatst .naar Brabant, waar de Raad liberaal gezind was. Hij werd opgevolgd door de gematigde Guillaume de Brouwer, voormalig provincieraadslid. Deze bleef aan het bewind tot 19 juni 1884, dit is negen dagen
nadat de katholieken weer de meerderheid veroverd hadden in het parlement, en drie dagen na de oprichting van de katholieke regering MalouJacobs-Woeste. In zijn memoires verklaart Ch. Woeste dat de regering
bereid was G . de Brouwer aan het bewind te laten, indien Léon Ruzette
2 7 Procès-Verbaux du conseil provincial ... 1881, p. 220. Aan het laatste incident
is er nog een kleine nageschiedenis verbonden. In de zitting van de Bestendige
Deputatie van 30.08.1878 leest de gouverneur een motie voor betreffende het incident van 19 augustus. De bespreking van deze motie, waarvan de tekst ons niet
bekend is, wordt tweemaal verdaagd, en op 13.09.1878 neemt de Deputatie de volgende beslissing " Attendu que la motion de M. Ie Gouverneur a pour objet d'obtenir de la Deputation Permanente qu'elle se blame elle-même, ainsi que Ie Président du Conseil provincial, déclare par 5 voix contre 1, celle de M. Ie Gouverneur,
et une abstention, celle de M. de Cock, qu'il n'y a pas lieu à délibérer ultérieurement."
Tegen deze beslissing gaat gouverneur Heyvaert in beroep en een K.B. van
9.10.1878 vernietigt haar! Dit wordt op 18.10.1878 aan de Bestendige Deputatie
voorgelegd. Het College vergenoegt er zich echter mee " kennis te nemen" van
het K.B. zonder zijn beslissing te herzien. (Provinciaal bestuur. Griffie. Notulen
van de zittingen van de Bestendige Deputatie, 1878)
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hiermee akkoord ging. Ruzette verkoos echter zijn gouverneursambt weer
op te nemen. Derhalve werd de Brouwer afgezet. Hij keerde terug naar
de internationale rechtbank van Caïro als procureur-generaal.
Zodra de katholieken weerom de macht in handen hadden op het parlementair vlak, en ook de gouverneur tot dezelfde politieke opinie behoorde als de Provincieraad, daalde de politieke koorts in de Raad tot
het nulpunt. In 1884 telt de Raad nog 6 liberale oppositieleden, na 1890
nog 4. De meerderheid heeft ze bij de werkzaamheden van de Raad (verslagen van de commissies) voldoende betrokken om ze zoet te houden.
De debatten leidden dan ook niet meer tot politieke conflicten. Wij
kunnen alleen nog een paar interessante tussenkomsten van de Raad
noteren. Op 23 juli 1884 richt de Raad tot de regering de wens dat de
Bestendige Deputatie de bevoegdheden zouden verwerven die haar door
de liberale regering werden afgenomen (o.a. inzake kiezerslijsten en geldigheidsverklaring van verkiezingen).
Op 27 juli 1886 grijpt er een interessante gedachtenwisseling plaats
naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Provincieraad. L. Biebuyck pleit hierbij voor de ontvoogding van alle gemeenten, en H. Ballekeos vraagt de afschaffing van de arrondissementscommissarissen. Hij
valt vooral hun bevoegdheden bij de controle van de kiezerslijsten aan
" . . .l'action publique que ces fonctionnaires ont Ie droit d'exercer d'office,
est une puissante arme qu'il ne convient pas de laisser entre les rnains
d'agents gouvernementaux qui peuvent se laisser entraî'ner par leurs
préférences politiques". De Raad keurt het voorstel van Biebuyck goed,
dat de wens uitspreekt dat alle gemeenten op gelijke voet zouden behandeld worden. Maar spreekt zich niet uit over de logische implicaties
hiervan : de afschaffing van de arrondissementscommissarissen.
Op 10 en 16 juli 1891 bespreekt de Raad het voorstel, tot de regering
de wens te richten dat de "dangereuse innovation" van de evenredige
vertegenwoordiging niet van toepassing zou zijn op de provinciale verkiezingen. A. De Brie en Ch. Serweytens zijn voorstanders van de evenredige vertegenwoordiging, A. Liebaert en 0. Landas, heftige tegenstanders. De Raad keurt het voorstel goed met algemeenheid van stemmen,
min twee tegen (De Brie en Serweytens) en 3 onthoudingen (Cauwe,
Jean, Van der Heyde).
In 1887, 1896 en 1901 komt driemaal de militaire dienstplicht ter
sprake, naar aanleiding van wensen aan de regering of het parlement
gericht opdat deze het systeem van plaatsvervangers bij de loting zouden
handhaven (13 juli 1887), het principe van de persoonlijke dienstplicht
zouden afwijzen en elke toename van de militaire lasten bestrijden (16
oktober 1896), of opdat het parlement nog in de zittijd van 1901 een
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wet zou stemmen ter bevordering van de vrijwillige dienstneming in het
leger, wat de diensttijd moet verminderen zonder verhoging van het
contingent dienstplichtigen (18 juli 1901).
Vermelden wij tenslotte nog dat de Raad op 8 en 9 juli 1913 het
voorstel van Emm. van Outryve d'Ydewalle besprak, tot de regering de
wens te richten de parlementsverkiezingen op de eerste zondag van mei
vast te stellen, om de talrijke seizoenarbeiders de kans te geven hun
stem uit te brengen. G. Doutreligne stelde de princiepskwestie nopens de
bevoegdheid van de Raad. Deze was met 34 tegen 14 stemmen en 1
onthouding van mening dat hij niet bevoegd was zich hierover uit te
spreken. Dit voorstel, dat duidelijke politieke gevolgen kon hebben, was
reeds eerder en vruchteloos door pastoor Daens aan de Kamer voorgelegd28.
De periode na 1884 wordt gekenmerkt door een massa voorstellen
urn aan de regering of het parlement wensen te richten, overeenkomstig
het door de grondwet erkende recht van petitie. Wensen over alle mogelijke onderwerpen van provinciaal of nationaal belang. In feite is dit
een (zeer onschuldige) vorm van inmenging vanwege de Raad in politieke
zaken die niet binnen zijn bevoegdheid vallen. Maar niemand stoorde
zich hieraan. Alleen onthielden zich op 7 juli 1892 17 leden bij een
dergelijke stemming, als protest tegen het groot aantal wensen die aan
de Raad werden voorgesteld.
In al deze interventies vangen wij een verre echo op van wat op het
nationaal politiek vlak de geesten beroert. Zij illustreren meestal het conservatief karakter van de Raad.
Het dient tenslotte ook vermeld dat geen enkele van de politieke
debatten in de Raad plaats had op een ogenblik dat parlements- of gemeenteraadsverkiezingen op handen waren, en dit in tegenstelling tot
sommige openingsreden van gouverneur B. Vrambout, die, in 1863 enkele
maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, een waslijst ophing van
al de realisaties van de liberale regering, en dat in 1864, enkele weken
voor de kamerverkiezingen, nog eens overdeed.

4. De Provincieraad en de Vlaamse bewustwording.
De provincieraad is een officiële instelling. De taal van de debatten
is de officiële taal van het land. Tijdens de 2e helft van de 19e eeuw
gaan met steeds meer nadruk stemmen op om ook aan het Nederlands,
~8
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Cfr. L. Schepens, Van Vlaskuiser tot Franschman, Brugge 1973, p. 216.

in de letterlijke zin van het woord, burgerrecht te verlenen, maar gedurende gans de door ons bestudeerde periode blijft de voertaal het
Frans. Van 84 raadsleden gestorven vóór 1884 hebben wij de erfenisaangiften terug gevonden. Wij kunnen aannemen dat, op zeldzame uitzonderingen na, de taal van de erfenisaangifte de taal is die de overledene
sprak in zijn familiekring. Onder deze 84 raadslede.n komt er geen enkele
voor afkomstig uit een van de toenmalige transtalige Westvlaamse gemeenten. Welnu, 53 erfenisaangiften zijn in het Nederlands gesteld, en
slechts 31 in het Frans. Deze cijfers krijgen veel meer reliëf als wij het
taalgebruik nagaan vóór en na 1860. Wij stellen vast dat vóór 1860, op
39 aangiften er 31 in het Nederlands zijn opgesteld en 8 in het Frans.
Van de 45 aangiften tussen 1861 en 1884 zijn er echter 23 in het Frans
en 22 in het Nederlands. Dit illustreert de verfransende invloed die van
het Belgische establishment is uitgegaan.
Bij het overlopen van de lijst doen wij nog een andere verrassende
vaststelling : voor een aantal adellijke personen, waarvan wij normaal
verwachten dat hun erfenisaangifte in het Frans zou zijn opgemaakt, is
deze in het Nederlands. Dit is het geval voor J.B. Cappieters 't Wallant
Ct Brugge 1860), Ch. de C:roeser de Berges Ct Brugge 1857), Ch. de
Schietere de Laphem Ct Brugge 1876), W. de T'Serclaes de Wammersom
Ct Moerkerke 1876). Van Ch. de Schietere de Laphem wordt ook het
testament vermeld. Dit is in het Frans ! Dit schijnt te bevestigen wat ons
van bevoegde zijde werd meegedeeld : tijdens de 19e eeuw werd in de
adellijke families het Frans en het Nederlands zonder onderscheid - en
vooral zonder 'intrinsieke waarde' - gebruikt. Tegenover de pachters,
het dienstpersoneel, de plaatselijke bevolking, gebruikte men hun taal :
het Vlaams. In familieverband sprak men zowel Vlaams als Frans en
vaak een mengeling van beide 29 • Bij officiële of plechtige gebeurtenissen,
en in alle manifestaties van culturele aard, bedient men zich van het
Frans, omdat dit de taal was van een cultuur waarin men was opgevoed
en die men had geassimileerd. Wij kunnen ons afvragen of het gebruik
van het Nederlands in een aantal adellijke families ook niet het gevolg
was van hun tijdelijk orangistische gezindheid. Het is immers niet de
adel, maar wel in hoofdzaak de burgerij die de Belgische revolutie uitgelokt en voltrokken heeft. De adel was verdeeld en in haar geheel ge-

29

Circa 1797 schreef J. Bieswal het relaas van zijn zwerftocht als banneling
tijdens de Franse overheersing, in het Nederlands: Joumal voor my " ... la langue
en est ce flamand de Bailleul, dont les verbes étaient génér,alement français, avec
une terminaison flamande ... " 250 jaar later werd dit dagboek in Franse vertal in_.
gepubliceerd, cfr. Tabletles des Flandres t. 4; Bruges 1951. pp. 9-42.
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zien waarschijnlijk eerder orangist. Had Willem I niet opnieuw de standenorganisatie ingevoerd in de Provinciale Staten, en aan de adel nieuwe
adelbrieven afgeleverd ? Is het niet tekenend dat bij de opstootjes begin
april 1834, als reactie op de openbare intekening voor de aankoop van
4 paarden afkomstig uit de paardenstoeterij van Tervuren, die aan
Willem I zouden aangeboden worden, een aantal huizen van adellijke
families geplunderd werden : de Trazegnies, d'Oultremont, de Ligne,
d'Ursel, de Béthune etc.a 0 •
En wellicht zijn de talrijke verheffingen in de adelstand, die wij in de
loop van de 19e eeuw vaststellen, ook een middel geweest om de adel
aan de nieuwe staat te binden, om een 'Belgische adel' gestalte te
geven 31 •
Of het nu door politieke oorzaken is (orangisme) of gewoon om
practische redenen (omgang met het volk), het lijkt ons dat een aanzienlijk deel van de adel bij ons zich van het Nederlands bediende. Zij
stelden zich derhalve niet als 'volksvreemd' aan. Wij vinden hen nagenoeg overal aan de basis van (paternalistische) initiatieven voor hulpverlening aan de behoeftigen en in het algemeen aan de arbeiders. Is
het ook weer .niet typerend dat het initiatief tot het inlassen in de
kontrakten met aannemers door of ten behoeve van de Provincie, van
de clausules van minimumloon, maximum arbeidsduur, verbod van zondagwerk, enz. uitgaat van een de Béthune ?
Het is echter deze adel niet die de arbeiders zal rijp maken om op te
komen voor hun rechten. De redenen hiervoor liggen voor de hand.
Doordrenkt van een sterk gehiërarchiseerd maatschappijbeeld (een door
God gewilde orde), kwam het bij deze adel .niet op de wapenen te smeden die haar eigen hegemonie - of wat er nog van overbleef aan het
einde van de 19e eeuw - in gevaar zou brengen ... En misschien is
het .niet de adel die zich van het volk vervreemd heeft, maar het volk
dat zich van de adel distancieerde, omwille van haar elitaire opvattingen.
Tot ver in de twintigste eeuw zullen sommige edellieden nog de opvatting van een paternalistische volksgebondenheid verdedigen, zoals Hubert
d'Ydewalle, waarvan posthuum in 1954, het essai 'Noblesse en Flandre'
werd gepubliceerd. De uurgordels van beide bevolkingsgroepen concorderen blijkbaar niet meer.

E. Discailles, Charles Rogier (1800-1895) t. 2, Bruxelles 1893, p. 333. H.
Haag, Les droits de la Cité, Bruxelles 1946, p. 75 bevestigt "l'obstinée fidélité" van
de landadel aan Willem I.
31 Van de circa 67 adellijke provincieraadsleden kregen er 37 rechtstreeks of
door afstamming een adellijke titel of een hogere adellijke titel tijdens de 19e eeuw.
30
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Tegenover deze adel stond de burgerij. Zij heeft zich opgewerkt door
handel en nijverheid en ook dank zij de aankoop van zwart goed tijdens
de Franse Overheersing. Het streven va;n' deze hoge burgerij is steeds geweest zich te identificeren met de adel. "L'ambition des négocians leur
fait à tous désirer la noblesse, comme la plus grande récompense qu'ils
puissent recevoir de leurs travaux et des services qu'ils croient ren'dre
à l'éstat" luidt het in een memorandum van 170032 • Een deel van de
19e eeuwse burgerij bestaat uit afstammelingen van Franse ambtenaren
die het wingewest waren komen besturen en er wortel geschoten hadden, of autochtonen die de Franse kaart gespeeld hadden en tijdens
deze periode politieke of industriële macht verworven hadden. Men zal
zich herinneren dat het vooral in deze categorie was dat wij de voorstanders van een sterke provinciale en gemeentelijke autonomie aantroffen.
Deze burgerij is fundamenteel liberaal getint. Het Hollands regime
heeft de macht van deze nieuwe machthebbers gecontinueerd. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat, na de Belgische omwenteling, een aantal onder hen orangist worden, en dat deze orangisten zich na het ineenstorten van hun reactionaire verwachtingen, door het ondertekenen
van het Verdrag van de XXIV artikelen, opnieuw als liberaal gaan aanstellen33, dit wil zeggen als progressist, voor een (vooral economische
en ideologische) vrijheid, die het enige klimaat vormde waarin zij tot
volle ontplooiing konden komen.
Dat de liberale partij vooral in de 2e helft van de 19e eeuw, niet alleen verfranst, maar ook fransgezind is geworden, moge blijken uit enkele feiten. De Sint-Sebastiaansgilde te Brugge wordt in de jaren 1860
een liberaal bolwerk. Terzelfdertijd worden, vanaf 1865, de verslagen
van de bijeenkomsten nog uitsluitend in het Frans opgesteld 34 • In sommige vooraanstaande adellijke families bestond er, tijdens de 2e helft
van de 19e eeuw een ongeschreven wet : wanneer men katholieken ontving sprak men Nederlands, waren het liberalen dan sprak men Frans.
Van 1892 tot 1904 wordt in de processen-verbaal van de zittingen van
de Provincieraad vermeld in welke taal de raadsleden bij hun aanstelling de eed afleggen. Geen enkele van de liberale raadsleden doet dit
in het Nederlands! In 1909 schreef de Duitse gezant te Brussel aan kan32
Mémoire sur la Décoration des Commerçants in Tabletles des Flandres, t. 7,
Bruges 1957, p. 258.
" 3 Cfr. A. Dejonghe, De taalpolitiek van Willem / , 2e uitgave, Brugge, 1969,
p. 226.
34
H. Godar, Histoire de la Gilde des A re hers de Saint-Sébastien de la Ville de
Bruges, Bruges 1947, p. 455.
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selier Bethmann-Hollweg over de Belgische regering : "Für uns ist es im
Grunde gleichgültig, welche Persönlichkeiten die versebiedenen Porte•feuilles inn:ehaben, sobald dieselben nur der katholischen Partei angehören. Eine liberale Aera würde dem frazösischen Einfluss Tür und Tor
öffnen" 35 • Een verklaring voor deze fransgezindheid ligt niet onmiddellijk voor de hand, misschien is zij gedeeltelijk te zoeken in de aanwezigheid in ons land van republikeinsgezinde Franse politieke vluchtelingen
tijdens het Tweede Keizerrijk, en in de Ille Franse Republiek die na 1870
werd opgericht, en die vanaf het einde der zeventiger jaren een duidelijk
liberale en laïciserende politiek voerde, en omgekeerd kan de onbetwistbare belangstelling van de katholieken voor Duitsland (alleszins in Vlaanderen) misschien verklaard worden door de 'Kulturkampf' ( 1871-1878)
waarvan de Duitse katholieken het slachtoffer werden.
Naast de adel en de hoge burgerij ontwikkelt zich - mede dank zij
de economische expansie in België vanaf de vijftiger jaren - een nieuwe,
hoofdzakelijk stedelijke, middenstand. Zij bestaat uit handelaars, kleine
nijveraars, vrije beroepen, ambtenaars. De geleidelijke verminderingen van
het kiescijns vormen evenveel etappes van haar politieke machtsverwerving.
Deze middenstand splitst zich, wat haar maatschappijbeeld betreft, in
twee tendenzen.
Een eerste tendens streeft ernaar de hoge burgerij en de adel te evenaren en begint met ze te imiteren. In deze tijd was onder de handelaars
de gewoonte algemeen om als firmanaam hun familienaam én deze van
hun vrouw aan elkaar te koppelen, met of zonder verbindingsteken.
In de verslagen van de Provincieraad worden de meesten ook met deze
dubbele naam aangeduid : Goddyn-Devaux, Buyse-van Isselstein, De
Mulié-De Bien, Bruneel-Delva, Rembry-Barth, Valcke-Gheerbrandt. Het
zijn vooral de raadsleden uit de stedelijke milieus die zich aldus aan~
melden. Deze midde.nstand ervaart het gebruik van de Franse taal als
een statussymbool en neemt die taal derhalve over36 • Voor sommigen be35 F . Wende, Diebelgische Frage in der deutschen Politik des Ersten W e/tkrieges,
Hamburg 1969, p. 11.
3
~ De studie van de uit die tijd daterende z. g. 'porceleinkaarten' is in dat opzicht relevant. In de collectie aanwezig op de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief (204 AD 3) komt er geen enkele nedt;rlandstalige kaart voor, en de meeste
firm anamen zijn dubbele namen. De porceleinkaarten dateren uitsluitend van de
periode 1840-1850.
In D e Dood van Yper heeft Caesar Gezelle enkele beschouwingen gewijd, niet
alleen aan de verfransing maar ook de ver-engelsing en ver-duitsing.
" De hoogere burgerij, omdat ze hoo~er wilde blijven, drueg den stempel der on-
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tekent de kennis van het Frans trouwens ook het onfeilbare middel om een
materiële bestaanszekerheid te verwerven, via de betrekkingen in overheidsinstellingen, waarvan sommige - zoals spoorweg, post, telegraaf
en telefoon - tijdens de 2e helft van de 19e eeuw toenemende werkgelegenheid verschaffen.
De andere tendens wil de adel en de burgerij evenaren, maar tevens
zichzelf affirmeren door zich tegen hen af te zetten, en een eigen maatschappelijke groep te vormen, o.m. door de opbouw van een specifiek
society-leven. Deze tendens is, onder invloed van het romantisme, vlaamsgezind en demokraat. En het is deze groep die de drijvende kracht vormt
voor de Vlaamse Beweging. Zij manifesteert zich in West-Vlaanderen
voor het eerst in de geïndustrialiseerde gebieden : Kortrijk-Roeselare.
Het komt ons voor dat zowel de verfransing als de vervlaamsing van
het openbaar leven in Vlaanderen stedelijke en burgerlijke verschijnselen
zijn, dat zij correlatief zijn en generatie-gebonden. Stedelijk en burgerlijk omdat zij zich onder de nieuwe middenstand van de steden bewust
voordoen ; correlatief omdat zij beide gelijktijdige facetten zijn van een
opkomende sociale groep, en generatie-gebonden omdat zij zich, tenminste op het politiek vlak, gaan manifesteren vanaf circa 1860, tijdstip
\\<aarop - zoals wij later zullen zien - een nieuwe generatie politiekers
geleidelijk aan de macht komt.
Vóór 1860 had de Vlaamse Beweging zich wel reeds gemanifesteerd
als taalbeweging, gedragen door een rij vooraanstaande taal- en letterkundigen, en als sociale beweging, gedragen door enkele republikeinsgezinde utopisch-socialisten (ook in West-Vlaanderen). Deze laatste strekechtheid. Vlaamsch was ze niet; tenzij van geboorte. .. De 'chic' vereischte dat
men zijne kinderen zou laten opvoeden, gelijk waar, maar binnen de geboortestad
niet. De hoogste hoogere standen stuurden ze naar Duitschland of Engeland, om
ze te zien later hunnen eersten stap in de wereld zetten, geheel verEngelsebt of
verDuitscht .
. . . Kinders van minder begoeden, geraakten nog tot in Luik of Brussel of te
Ollignies, in een Jezuïetenklooster of bij zusterkens ... Voor hen die 't niet betalen
konden om hunnen meisjes over de Noordzee of op Vader den Rijn te sturen, behield het hooger Noordwaarts liggend oude Brugge nog een sterken troost. Eene
Engelsche stichting... hield... eene kostschool open, waar niet meer dan 80 kinders
teenegader, Fransch leerden en Engelsch .. .
'Education chez les dames Anglaises' was dan ook een ijverig gezocht etiquette
en een hooge troef in 't spel, tot een spoedig en voordeelig huwelijk. Waren dus
velen geroepen, weinigen waren uitverkoren : en die velen moesten zich vergenoegen
met een pensionnaai in een provinciestad, of een groot dorp, of, ja, te Yper zelf,
de Rousbrugge-Damen bezoeken, met op het einde van hun schoolleven eene bekronin g van 6 maanden verblijf bij de Iersche dames; zoo liep het toch op iets
Engelsch uit ten kleinen koste." O.c., Amsterdam, s.d., pp. 19-20.
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king was echter opgedoekt na de februari-revolutie van 1848 in
Frankrijk37• Met het opkomen in de 2e helft van de 19e eeuw van de
middenstand, wordt de Vlaamse Beweging een sociale strijd die aanvankelijk schuilgaat achter een taalstrijd.
De breuklijn die de Vlaamse Beweging meebracht liep dwars doorheen
de twee traditionele opiniegroepen. Het is een politieke, maar geen partijpolitieke kwestie, ofschoon, zoals wij zullen zien, de ideologische tegenstellingen toch steeds aanwezig zijn.
De hierboven geschetste evolutie kunnen wij volgen in de debatten van
de Provincieraad. Op 13 juli 1850, bij de bespreking van een voorstel
tot toekenning van studiebeurzen aan leerlingen van de rijkslandbouwscholen, dienen de Menense liberaal A. Ghesquière en 7 niet genoemde
leden een amendement in : "que la langue flamande fasse partie des
matières de l'enseignement" en dat het toegangsexamen ook facultatief in
het Nederlands zou kunnen afgelegd worden.
Dit amendement wordt goedgekeurd mits twaalf onthoudingen. Het
heeft geen ander dan ·een sociaal doel, de toegang tot de landbouwscholen
voor de Vlaamse boeren vergemakkelijken.
Op 13 juli 1852 wordt een verzoek besproken van de minister, aan de
Vlaamse rederijkerskamers een jaarlijkse subsidie van 1.200 fr. toe te
kennen. Het verslag van de commissie is gunstig, maar stelt als voorwaarde dat de provinciale subsidies slechts zouden toegekend worden
indien de betrokken gemeenten eveneens tussenkomen. De bespreking
gaat uitsluitend over deze laatste voorwaarde. De liberalen Vrambout,
Merghelynck, Beke en Porrest dienen een amendement in om de financiële tussenkomst van de provincie niet afhankelijk te maken van deze van
de gemeenten. Vrambout verdedigt dit amendement met als argument
dat "les sociétés de rhétorique flamande sont destinées à favoriser les
progrès de la civilisation", en gouverneur de Vrière preciseert dat de
regering deze kamers aanmoedigt "dans l'intérêt des souvenirs nationaux et dans l'intérêt de Ia Iittérature flamande". Het amendement wordt
aanvaard 45 tegen 12 stemmen. En de subsidie wordt de volgende dag
gestemd met 38 tegen 13 stemmen.
In dezelfde geest van bescherming van het nationaal en literair patrimonium en van 'la moralisation du peuple' wordt op 16 juli 1859 met
37 tegen 7 en 1 onthouding (die van A. Van Elslande die het nut van de
onderneming .niet inziet), een krediet gestemd van 1.200 fr. ter subsidiëring van het 'Nationaal Tooneel der Provincie West-Vlaanderen', een
37 Cfr. M. Oukhow, Sociale Beweging en V.B., in Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging, Tielt 1975 dl. 2, p. 1433.
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initiatief waarbij de arrondissementscommissaris van Kortrijk, H. Conscience, nauw betrokken is, en dat op de actieve steun van gouverneur
B. Vrambout kan rekenen. Op 17 juli 1863 vernemen wij echter dat deze
toneelgroep, spijts de jaarlijkse subsidie van de provincie, bij gebrek aan
geld ontbonden werd.
Liberale pogingen op 15 juli 1864 om hem met financiële steun van
de provincie weer op dreef te brengen, stuiten af op het verzet van de
katholieken, die niet akkoord gaan met het programma (te veel vertalingen van (frivole) franse stukken), en van sommige l,iberalen (om financiële redenen). In 1868 wordt nog door 'enkele inwoners' van Brugge een
poging gedaan om van de provincie geld los te krijgen voor de wederoprichting van het gezelschap, maar dit verzoek wordt voor verder onderzoek naar de Bestendige Deputatie verwezen en begraven (15 juli 1868).
Tot nog toe hebben wij slechts manifestaties ontmoet van de eerste
literaire Vlaamse Beweging, die hun plaats hebben in een weloverwogen politiek die de opwekking nastreeft van een Belgisch cultu~r
nationalisme, en waarvan andere uitdrukkingen zijn : de restauratie van
de nationale monumenten (in 1852 had gouverneur A. de Vrière hieraan
een groot gedeelte van zijn openingsrede van de gewone zittijd van de
Raad gewijd); het oprichten van monumenten voor beroemde mannen
(op 23.07.1840 had de Raad een Provinciaal Reglement hiervoor opgesteld- afgeschaft op 8.07.1897- dat o.m. ook de Deputatie machtigde
notities te laten publiceren over beroemde mannen, wat gestalte zou krijgen in de 4 delen Biographie des hommes remarquables de la Flandre
occidentale, verschenen te Brugge tussen 1843 en 1849); en het verheerlijken van het onmiddellijk Belgisch verleden : afzonderlijke herdenkingsplechtigheden voor het vijfentwintigjarige bestaan van het land, en de
vijfentwintigste verjaring van de eedaflegging van Leopold I, het oprichten, dank zij publieke geldinzamelingen, van nationale gedenktekens
voor de eerste koningin der Belgen, de Kongreszuil, enz. 38 , historische
stoeten bv. naar aanleiding van de huldiging van de hertog van Brabant
en aartshertogin Marie-Henriette in 1853; en de Maerlantfeesten te
Damme in 186039 , waarop wij later terugkomen.
In 1860 ontmoeten wij voor het eerst een uitdrukking van de Vlaamse
Beweging in haar nieuwe vorm. Op 13 juli wordt aan de Raad lezing
gegeven van een verzoekschrift "signé par quelques membres de la
3 8 Cfr. L. Schepens, Als de overheid zorgt voor monumenten . .. , in Bie korf,
74{1973) pp. 205-211.
3 9 G . Gyselen, De Maerlant-feesten te Damme in 1860, in Biekorf 60(1959)
pp. 225-234.
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société de 'Vlaamsche Bond' dans l'intérêt des habitants qui parient Ie
flamand et pour que cette langue soit employée dans l'administration."
Het gaat hier vermoedelijk om De Vlaamse Bond te Antwerpen gesticht
in 1857, en die ijverde om de 'gelijkheid der volkstalen in Bestuur en
Wet' of om een gelijknamige Bond te Gent40 • De Brugse katholiek Ch.
Serweytens meent dat de Provincie op dit stuk ruim voldoening geeft,
aangezien het Bestuursmemoriaal tweetalig is, maar gouverneur V rambout
meent dat, indien de financies dit toelaten, ook de verslagen van de provincieraad in een afzonderlijke Nederlandse vertaling zouden kunnen
verschijnen, en Fl. Roels zegt dat de gemeentebesturen zich van het Nederlands zouden moeten bedienen tegenover de inwoners die het Frans
niet machtig zijn. Vanaf 1861 verschijnt inderdaad een Nederlandse
vertaling van de provincieraadsverslagen.
H.J. Elias wijst op de politieke kentering die zich rond 1860-1861
voordoet in de Vlaamse Beweging. "Men ziet hierbij ook in het uitwendige verschijnen van de Beweging, dat de overwegend literaire periode
afgesloten is. Er verschijnen leiders van een nieuw type, niet alleen omdat de ouderen te oud geworden of gestorven zijn, maar omdat een andere geestelijke aanleg vereist wordt." 41 • Hier dus de nieuwe generatie,
die wij elders nog zullen ontmoeten. In die jaren gaan de nieuwe krachten zich bundelen dwars doorheen en buiten de twee traditionele opiniegroepen, omdat zij binnen deze groepen onvoldoende aan hun trekken
komen - een klassiek verschijnsel bij het aflossen van de generaties
in de politiek. In april-mei 1861 komt te Gent Het Vlaemsch Verbond
tot stand, ongeveer gelijktijdig hiermee werd te Antwerpen De Nederlandsche Bond gesticht (waaruit de Meetingpartij groeide). Beide ondernemingen zouden, de eerste zeer snel, de twee na ongeveer vijf jaar, uiteenvallen, tengevolge van partijpolitieke tegenstellingen. Daarnaast was
in die jaren te Brussel ook een liberale vereniging Vlamingen V ooruit
werkzaam"2 •
In West-Vlaanderen zijn ons geen vlaamsstrijdende verenigingen bekend op dat ogenblik. Er is echter wel een figuur die aan de basis ligt
van een aantal bewust-vlaamse en groot-.nederlandse verwezenlijkingen :
Benoit Vrambout, sinds 26 november 1857 dienstdoende gouverneur

40 H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte 1780-1914, Antwerpen
1964, dl. 3, pp. 12 en 14.
41 Id. p. 9.
" 2 Id. p. 12-32, en M. De Bruyne, De Bond voor Taal en Volk en de Vlaamse
Beweging in West-Vlaanderen 1870-1890, in De Groote Stooringe, Roeselare 1975,
pp. 355-358.
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en op 25 december 185 8 definitief benoemd. De eerste meest spectaculaire verwezenlijking van B. Vrambout zijn de Maerlantfeesten te Damme in 1860. Deze feesten kregen een nationaal karakter door het K.B. van
15 mei 1859 dat de oprichting beval van het standbeeld en een letterkundige prijskamp voor poëzie en essai uitschreef. Deze feesten werden
georganiseerd vanuit de kantoren van het provinciebestuur te Brugge. Het
feestcomité bestond o.m. uit ere-voorzitter B. Vrambout, voorz-itter van
de beide afdelingen Louis Vanden Bulcke, geboortig van Damme, sinds
1849 arrondissementscommissaris van Brugge-Oostende, en de sectievoorzitters Hendrik Conscience, arrondissementscommissaris van Kortrijk, en Flamen, burgemeester van Damme. Het feitelijk organisatiewerk
werd toevertrouwd aan drie ambtenaren van de provincie, alle drie liberalen en lid van de Sint-Sebastiaansgilde te Brugge : Louis Renier,
hoofd van het 'Bijzonder bureel voor nijverheid en landbouw' van de
Provincie, en ondervoorzitter van de literaire maatschappij Yver en Broedermin te Brugge, ondervoorzitter van de Eerste Afdeling; de 24-jarige
Karel Versnaeyen 4 ", die spoedig een administratieve carrière zou maken,
waar wij nog op terugkomen, ondermeer dank zij het verdienstelijk werk
dat hij als 'geheimschrijver' van de Eerste Afdeling zou presteren; en
Edmond Veys, afdelingschef en archivaris van de Provincie en tevens
voorzitter van de Vlaamsgezinde toneelkring Kunstliefde te Brugge, 'geheimschrijver' van de Tweede Afdeling.
Over de Maerlantfeesten moeten wij niet uitweiden, Karel Versoaeyen
zelf publiceerde er een uitvoerig verslag van 44 •
Voor B. Vrambout vormden zij een gelegenheid om "onze .noordelijke geburen eene broederhand ongeveinsd toe te reikeiL Twee onafhankelijke takken van den zelfden stam, door verlichting, vrijheid, va~
derlandsliefde, volherding en nijverheid, tot zoo eenen hoogen trap van
4 3 Geboren te Gent in 1836, overleden te Brussel in 1910. Beambte van de provinciale administratie, belast met het Bijzonder bureel voor Schone Kunsten, Let
teren en Wetenschappen, in 1860 secretaris van de Maerlantfeesten. Sinds 24.02.1860
lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge, en sinds 31.05.1860 corresponderend lid
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, in 1862 secretaris van het 7
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brugge, in 1862 medestichter en
medewerker van Emile Moyson in de Vlaamsche Broederband, in 1864 bevorderd tot
afdelingschef, tevens secretaris van het Provinciaal Komitee voor 't onderzoek der
toneelstukken. Houdt in augustus 1864 liberale kiesmeetings die door La Patrie
uitgelegd worden als een blijk van dankbaarheid tegenover de gouverneur, voor zijn
benoeming. In 1867 geheimschrijver van de Onderrichtingsbond (plaatselijke krin r
van Brugge). In · 1869 lid van de Kunst en L etterkring te Brugge. Eerste secretaris
van de Breydelcommissie. Gaat zich later als kunsthandelaar te Parijs vestigen.
44 Beschryving der Maerlant's Feesten, Brugge 1860, 100 p.
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voorspoed geklommen, vereenigen in elkander de sterkste drijfveeren om
wederzijdsche vriendschapsbanden onverscheurbaar toe te sluiten." 45 A. de
Vrière, minister van Buitenlandse Zaken, en voormalig gouverneur, bracht
er een heildronk uit op de 'Koning der Nederlanden' (sic).
In zijn openingsrede van de zittijd 1861 komt gouverneur Vrambout
uitvoerig terug op deze feesten, om de weerklank ervan in beide landen
te onderlijnen, en verklaart "dat zij de grondvesten van de zedelijke en
verstandelijke eendragt der twee landen geworpen hebben." 46 En hij voegt
eraan toe : "Deze feesten hebben nog de bezorgdheid van het Staetsbestuer voor de Vlaemsche tael bewezen. Al zijne poogingen strekken zoo
veel mogelijk om regt te doen aen de klagten van de Vláemsche bevolkingen tegen het uitsluitelijk gebruik van het fransch. Wij verwaarJoazen niets om de inzichten van het Staetsbestuer bij te treden. Wij hebben zelfs zijne wenschen willen vooruitgaen en voor onze provincie een
bijzonder bureel ingerigt, waer, buiten de schoone kunsten, letteren en
wetenschappen al de vlaemsche zaken, voornamenlijk behandeld worden." 47 Aan het hoofd van dit Bureel werd Karel Versoaeyen aangesteld,
die in 1862 door de gouverneur belast wordt met het secretariaat van het
Zevende Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres dat te Brugge
werd ingericht, en waaraan de Provincieraad, op voorstel van B. Vrambout, op 12 juli een subsidie toekende van niet minder dan 3.000 fr. !
Bij de inrichting van dit congres speelde de gouverneur opnieuw een belangrijke rol. Hij was ere-voorzitter van de 'Regeling-Kommissie', met
Hendrik Conscience als voorzitter en Karel Versoaeyen als secretaris 48 • In
zijn enthousiasme zou hij echter enkele financiële onvoorzichtigheden begaan, die hem later duur zullen te staan komen.
Op 2 maart 1862 werd op initiatief van E. Moyson te Brugge de
Vlaamsche Broederbond gesticht. Deze bond wilde "buiten allen invloed
van staetspartijen, zijne werking beperken binnen het gebied der tael-

Rede van de gouverneur bij de inhuldiging van het standbeeld, id. p. 31. Andere realisaties die de vriendschap tussen de beide landen illustreren, en waarvan
B. Vrambout aan Belgische zijde de promotor is, zijn bet voltooien van het kanaal
Brugge-Sluis, ingehuldigd in september 1858, en het aanleggen van de internationale
dijk in het Zwin, die van 1872 tot 1876 wordt gebouwd. Tijdens zijn rede voor de
openingszitting 1876, spreekt B. Vrambout een in memoriam uit voor graaf RodolfWillem van Lynden, commissaris van de Koning in Zeeland.
4 6 Procès-Verbaux des séances ... 1861, p. 65.
47 1d. pp. 68-69 Wij cursiveren.
4 8 Handelingen van het Zevende Nederlandsch Taal- en Letterkundig Kongres ...
Oent, 's Gravenhage 1863, p. 6.
45
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grieven en der stoffelijke volksbelangen." 49 K. Versoaeyen speelde er
aanvankelijk een actieve rol in en dus zal gouverneur Vrambout er ook
wel niet vreemd aan geweest zijn. Vanaf juni 1863 deed de Broederband,
naar het voorbeeld van wat gelijkaardige bonden elders in het land deden,
bij elke verkiezing aan al de kandidaten een oproep om schriftelijk de belofte te doen het Vlaamse eisenprogramma te steunen. De kandidaten die
dit deden werden door de Broederbond bij de Vlaamse kiezers aanbevolen. Volgens F. Blondeel reageerden alleen enkele katholieke kandidaten
gunstig op deze oproepen.
In de Bond deed zich in 1864 een scheuring voor. De 'radicalen' (waarschijnlijk de liberalen) traden uit en stichtten De Klauwaerts. Hetzelfde
jaar werd advokaat Pierre Boutens voorzitter van de Vlaamsche Broederbond en bleef dit tot zijn dood in 1878. Wij zullen hem vanaf 1868 in de
Provincieraad aantreffen.
Dat de vervlaamsing in het Westvlaams provinciebestuur onder impuls
van de gouverneur de wind in de zeilen had lijdt geen twijfel. Toch
moeten wij bij onze beoordeling hiervan voorzichtig zijn als wij vernemen dat niet alleen de Poperingse liberaal Ed. Coevoet op 16 juli 1863
betreurt dat de arme kinderen niet in staat zijn op school Frans te leren,
omdat deze leergangen voorbehouden zijn voor de betalende kinderen,
en vraagt dat de Bestendige Deputatie met de schoolinspectie kontakt zou
nemen om geschikte handboeken, zoals Leergang om de Vlaming fransch
te leeren van Mortier, te leveren; maar dat zelfs de vlaamsgezinde gouverneur, tijdens zijn openingsrede voor de zittijd 1869, handelend over
het politiek en ideologisch geladen onderwerp van de leergangen voor
volwassenen, betreurt dat in het programma hiervoor het Frans niet werd
opgenomen "car la langue française, outre qu'elle est langue nationale
au même titre que Ie flamand (sic), étend incontestablement pour l'ouvrier des Flandres, Ie cercle de ses relations. Non seulement elle facilite
ses rapports avec les patrous belges ou étrangers, maïs elle le met en
communication plus aisée avec le mouvement journalier des idées et lui
ouvre le code de nos lois rédigées, discutées, votées, publiées en français."
Hij betoogt verder dat de kennis van de wetten van het land de openbare
rust bevorderen, omdat zij de massa behoeden tegen "des excitations,
n'importe d'ou elles viennent." 50 •
Op 13, 15 en 16 juli 1864 wordt in de Raad de boodschap besproken
49 F . Blondeel, Beknopt overzicht der handelingen van den Kring [Vlaamsche
Broederband] (1862-1912), Brugge 1912, p. 1.
50 Gepubliceerd in Annexe au M émorial admini'15tratij ... 2e partie de 1869, Bruges 1869, p. 9.
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van P. Boutens (voorzitter van de Vlaamsche Broederband), F. Verstraete,
T. Genicot en 13 andere inwoners van Brugge, waarin gevraagd wordt:
1o dat er geen enkele provinciale beambte nog zou aangeworven worden die de bewijzen niet geleverd heeft het Nederlands te kunnen schrijven; 2° dat gans de briefwisseling van de provinciale administratie, zonder uitzondering in het Nederlands zou gevoerd worden; 3° dat alle administratieve stukken van de Provincie in de twee talen zouden opgesteld
worden. Voorts vragen zij dat het krediet van 2.400 fr. ten behoeve van
het 'Nationaal Tooneel der Provincie West-Vlaanderen' en de rederijkerskamers, zou verhoogd worden, en dat de Raad tot de regering de wens
zou richten dat deze een officiële vertaling zou toevoegen aan de Moniteur en de Annales parlementaires en dat alle ambtelijke publicaties bestemd voor Vlaanderen, tweetalig zouden zijn. Op 16 juli 1864 hoort de
Raad het verslag van de 1e commissie over deze petitie. Dit verslag
is op heel de lijn gunstig, en wordt met algemeenheid van stemmen,
zonder discussie aangenomen.
In 1866 werd H. Horrie verkozen. Hij is het eerste strijdend-vlaamse
raadslid. Toch lijkt het ons onwaarschijnlijk dat deze voorzitter van de
Roeselaarse letterkundige maatschappij De Vriendschap, wiens kandidatuur was voorgedragen door de katholieke kiesvereniging De Eendragt,
tegen de liberale burgemeester C. Dubois, verkozen werd omwille van
zijn strijdende vlaamsgezindheid 5 1 • Gedurende de twee eerste jaren deed
hij niet eens zijn mond open in de Raad, en het duurt tot 1871 voor hij
het woord neemt, om zijn steun toe te zeggen aan een verzoek van de
Vlaamsche Bond te Kortrijk, die vraagt dat de publikaties van het provinciebestuur in de moedertaal zouden _worden opgesteld, en indien er
een vertaling in het Frans nodig is, dat deze op de tweede plaats zou
komen. Deze vraag werd zonder discussie voor verder onderzoek naar
de Deputatie verwezen.
Ondertussen was op 10 juli 1867 een vraag van de Vlaamsche Broederbond te Brugge opdat de lastencohiers van de Provincie in het Nederlands en in het Frans zouden worden gedrukt, eveneens naar de Deputatie verwezen; en op 14 juli 1868 werd een vraag van de Klauwaerts
opdat de Raad zou beslissen alle dokurnenten van de provincie in de beide
landstalen te publiceren, zonder commentaar opzij geschoven.
In 1868 werd P. Boutens, katholiek advokaat en voorzitter van de
Vlaamsche Broederband, tot provincieraadslid en op 9 juli tot lid van
de Bestendige Deputatie verkozen. Deze Vlaamsche Bond voor Taal en

s1
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Cfr. M. De Bruyne, o.c., p. 360.

Volk, die zich in 1871 voor het eerst manifesteerde in de provincieraad,
was op 6 juni 1870 definitief gesticht te Kortrijk als overkoepelend orgaan van een aantal vlaamsstrijdende verenigingen, waaronder Het Vrije
Woord te Brugge, dat fusioneerde met De Klauwaerts, en De Vriendschap
te Roeselare, waarvan H. Horrie voorzitter was. Op 1 april 1872 was De
Bond van Kprtrijk naar Roeselare verhuisd, en werd er een nieuwe voorzitter verkozen in de persoon van Alfons Carlier, die in 1892 H. Horrie
als provincieraadslid zou opvolgen. Dat de Vlaamsche Broederbond van
Brugge niet tot deze Vlaamsche Bond toetrad lijkt ons niet zo verwonderlijk52, als men rekening houdt met de aanwezigheid van de Klauwaerts, en
als men weet dat de voorzitter van de Vlaamsche Broederband, P. Boutens, neef was van Mgr. Faict, en lid van de Bestendige Deputatie. Men
kan aannemen dat de katholieke partij een dergelijke drukkingsgroep kon
dulden, in zover zijzelf het aantal atmosferen van de druk kon bepalen .. .
Deze druk was beslist groter in de Vlaamsche Bond dan in de Vlaamsche Broederbond en Hendrik Horrie zou dit weldra illustreren.
Op 11 juli 1873 wordt aan de provincieraad de vraag voorgelegd
van de Klauwaerts te Brugge en de Vlaamsche Bond te Kortrijk en te
Roeselare, waarin gevraagd wordt : 1o dat alle Nederlandstalige correspondentie door het Provinciebestuur in het Nederlands zou worden beantwoord; 2° dat de gouverneur zich in zijn briefwisseling zou bedienen
van de taal van de belanghebbende; 3° dat de Bestendige Deputatie hetzelfde zou doen voor haar besluiten; 4° dat er geen provinciale beambten
nog zouden worden aangeworven die de twee talen niet machtig zijn; 5"
dat de Vlaamse taal in alles met de Franse zou worden gelijkgesteld. Aan
nagenoeg al deze punten zou tegemoet gekomen worden door de wet op
het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken, van 22 mei 1878. Dit
verzoek werd voor onderzoek naar de 1e commissie verzonden, deze gaat
met de vijf punten akkoord en duidt H. Horrie als haar verslaggever
aan. Bij de bespreking van dit verslag, dat goedgekeurd werd met algemeenheid van stemmen, min 1 en 1 onthouding, interpelleert H. Horrie
bovendien de gouverneur, over het feit dat de briefwisseling die het Roeselaarse Stadsbestuur in het Nederlands aan de Provincie richt (Roeselare

52 Id. p. 378. Wat wij later zullen zien voor de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond deed zich in 1875-1877 reeds voor in de Vlaamsche Broederbond: in augustus
1875 beslist men "In de tijd van kiezingen beslist de Bond of het, ja of neen,
voordelig is zich met de voorhanden zijnde kiezing, als Bond, te bemoeien", en in
1877 wordt er beslist dat de Bond zich voortaan buiten de politiek zal houden . ..
Cfr. F. Blondeel, o.c., p. 36.
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was de eerste stad die dit deed), voor driekwart in het Frans wordt beantwoord. De gouverneur wijst op de moeilijkheid dat de in het Nederlands vertaalde besluiten van de Bestendige Deputatie door de rechtbanken
niet als originelen worden erkend.
Tijdens het debat dienen de katholieken E . Van Hee, P. Boutens, E.
De Cock, H. Horrie en de liberalen E. Bieswal en J. Capelle een voorstel
van motie in te richten aan de Kamers opdat deze het wetsvoorstel Caremans op de vervlaamsing van het gerecht zo vlug mogelijk zouden behandelen (Wet afgekondigd op 17 augustus 1873). Dit voorstel wordt onmiddellijk goedgekeurd met algemeenheid van stemmen, min de stem van de
Kortrijkzaan J. Mullier en de onthouding van Otto de Mentock, die het
belang van dit voorstel niet inziet. V oortaan zouden, naar ·aanleiding van
de bekende taalwetten, door de Raad telkens dergelijke moties aan het
parlement gericht worden, zij worden steeds met grote meerderheid goedgekeurd en in 1897 (gelijkheidswet van 1898) zelfs bij handgeklap, wat
sommige leden bespaarde zich publiek te moeten uitspreken tegen de
motie .. .
Tot de afkondiging van de wet van 22 mei 1878, op het gebruik der
talen in de administratie, wordt, onder druk van de Vlaamsche Bond te
Roeselare telkenjare door H. Horrie, geïnterpelleerd in de Provincieraad.
Deze betreurt op 24 juli 1874 dat er in het provinciebestuur nog niets gedaan werd voor de vervlaamsing. De gouverneur wijst op wat er wel
reeds gedaan werd en ·voegt er aan toe dat, indien de Bestendige Deputatie
wil delibereren in het Nederlands, hij deze deliberaties in het Nederlands
zal doorgeven - wij zitten in volle politieke strijd tussen de katholieke
Deputatie en de liberale gouverneur - en dat de Provincie moeilijk kan
vernederlandsen zolang de (katholieke) regering alles in het Frans afhandelt.
In 1875 doen de katholieken J. Van Daele, L. Bruneel, J. Valcke, H.
Horrie, J. Van Ackere en Ch. De Mulié het voorstel dat alle provinciale
reglementen gebundeld en in de twee talen gedrukt zouden worden ten
behoeve van alle raadsleden. Dit voorstel stuit op de materiële moeilijkheid alle provinciale reglementen terug te vinden. Het wordt voor verder
onderzoek naar de Bestendige Deputatie verwezen. Het jaar daarop komt
dit voorstel weer ter sprake, en wordt de Deputatie belast alle provinciale
nglementen te coördinere.n . In 1877, 1878, 1879, 1880 is dit werk in uitvoering maar nog steeds niet voltooid. Na 1880 vernemen wij niets meer
daarover.
Na de afkondiging van de wet van 22 mei 1878 was het taalgebruik in
de provinciale administratie van West-Vlaanderen blijkbaar nog niet definitief in orde, aangezien van 1889 tot 1892 dit onderwerp telkenjare op310

nieuw ter sprake komt in de Raad 53 • Nu blijkt het duidelijk dat gouverneur L. Ruzette en de Bestendige Deputatie niet blaken van Vlaamse
strijdlust. In 1889 doet zich een in dat opzicht kenschetsend incident voor.
Een aantal Vlaamse verenigingen 54 vroegen de Raad o.m. het Nederlands
tot officiële taal van de provinciale administratie uit te roepen, en deze
taal te gebruiken tijdens de debatten van de Raad. Dit laatste punt stuit
op een constitutionele moeilijkheid : de grondwet laat het taalgebruik
vrïp 5 • Het verslag van de 1e commissie, opgesteld door Ad. Claeys is
echter gunstig en voorziet o.m. dat de dagorde van de Raad voortaan
in beide talen zal worden opgesteld.
Tijdens de bespreking van dit verslag ontwikkelt zich, op initiatief van
gouverneur Ruzette en gedeputeerde F. Vanden Abeele, een juridische
discussie over de vraag of de conclusies van de commissies voorstellen van
'besluiten' zijn, dan wel van 'wensen'. Beiden zijn van oordeel dat het
'wensen' zijn, waaraan door de wet van 1878 reeds lang werd voldaan.
Zij slagen er ook in de 'grondige kennis' van de beide landstalen die door
één van deze 'wensen' vereist wordt voor beambten van het provinciebestuur, te doen vervangen door 'de kennis'. Over het taalgebruik in de
schoot van de Raad zelf wordt niet eens meer gesproken.
In 1890 komt deze kwestie opnieuw ter sprake, maar wordt naar de
Bestendige Deputatie verwezen, die in 1891 verwijst naar de discussie
van 1889 en van oordeel is dat het gebruik der talen vrij is. In 1892
.nieuwe discussie, ditmaal wordt naar het verslag van de Deputatie van
1891 verwezen. Dit is de gebruikelijke methode om hinderlijke discussies
te laten uitbloeden.
Ondertussen heeft de ouderdomsdeken H. Horrie bij de opening van
de zittijden van 1889 en 1890 een oproep gedaan opdat de raadsleden
die het Nederlands machtig zijn zich van deze taal tijdens de debatten
zouden bedienen, en beeft de 1e commissie op 21 juli 1891 .nog maar
eens de wens uitgesproken dat alle raadsleden de twee talen zouden
kunnen verstaan, en het Nederlands als officiële taal zou erkend worden.
Al deze 'wensen' worden goedgekeurd zonder moeilijkheden. Zij engageren de Raad immers niet.
Vanaf 1892 en tot 1904 wordt in de processen-verbaal van de zittingen
vermeld in welke taal de nieuw aangestelde leden hun eed afleggen.

Zittingen van 3, 5, 16 en 19.07.1889, 16.07.1890, 16.07.1891, 13.07.1892.
De Vrije Vlamingen te Brugge, De Vriendschap te Roeselare, St. lansgenootschap te Waregem en De Vlaamsche Zonen te Kortrijk.
55 Pas op 18.04.1898 zou het parlement de 'gelijkheidswet', die het Nederlands
naast het Frans als officiële taal erkende, afkondigen.
53

54
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Nederlands
1892
1894*
1896
1898
1900
1904

29
59
22
28
20
28

Frans
12
16
18
10
11
12

* Totale vernieuwing van de Raad. Deze telt sinds 1892 71 leden en sinds 1903
78 leden.

Op 14 en 16 november 1894 wordt officieel beslist dat het gebruik
van de twee talen in de Raad vrij - en rechtsgeldig - is, e.n dat alle
ambtelijke stukken en alle provinciale reglementen tweetalig zullen worden gepubliceerd, met voorrang voor het Nederlands. Dit voorstel wordt
goedgekeurd met algemeenheid van stemmen, min de onthoudingen van de
raadsleden afkomstig uit de franstalige gemeenten : Baron del Fosse et
d'Espierres, J . Poullet, J . Mulliez en A Van Elslande van Wervik.
Voortaan wordt zowel over de Franse als over de Nederlandse versie van
de reglementen afzonderlijk gestemd.
De franstalige raadsleden doen zich af en toe opmerken door enkele
speldeprikjes op de langzame vernederlandsing van de Raad. Zo op 5 juli
1878 onthoudt Mulliez zich bij de stemming over de aanleg van de baan
St Eloois-Winkel-Rollegemkapelle omdat " Ie rapport étant rédigé en langue flamande, qu'il ne comprend pas, il n'a pu se rendre compte des considérations émises par la commission ni des conclusions formulées par
elle." Gelijkaardige reactie van baron del Fosse op 13 november 1894,
waarbij de voorzitter belooft dat hij voortaan in het Frans een samenvatting zal geven van de nederlandstalige rapporten en discussies, vóór
de stemming die er op volgt.
Me.n zal zich herinneren dat de Raad, onder impuls van gouverneur
Vrambout in 1862 een krediet van 3.000 fr. had gestemd als toelage voor
het Z evende Nederlandsche Taal en Letterkundig Congres te Brugge. In
1885 wordt in deze stad ook het 19e Kongres gepland.
Hiervoor stelt de Deputatie op 23 juli 1884 een krediet voor van 2.000
fr.dat de 3e commissie reduceert tot 1.000 fr. Onmiddellijk dienen 0 . Van
Caloen, H. Horrie, E . de Montblanc, J. de Thibault de Boesinghe, E .
Jean, Ch. Castelein, R. Fraeys, A Kervyn en E. de Thibault de Boesinghe een amendement in dat dit krediet opnieuw op 2.000 fr. brengt.
Dit amendement wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
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min twee onthoudingen: deze van baron del Fosse die de Nederlandse
discussie niet heeft kunnen volgen en deze van Ch. Soudan, die betreurt
dat Guido Gezelle niet uitgenodigd werd in het inrichtend comité te
zetelen. Op 24 juli komt 0. van Caloen op deze onthouding van Soudan
terug en preciseert dat Adolf 'Duclos, Guido Gezelle en deken De Bo wel
degelijk uitgenodigd werden, maar dat de eerste die uitnodiging afgewezen heeft, omdat hij het te druk heeft met de stoet ter ere van Karel
de Goede, en dat de twee Iaatsten op de uitnodiging niet geantwoord hebben. (De dagorde van het kongres voorzag o.m. de eenheid van spelling,
en het probleem van de dialekten.)
Een andere Westvlaamse literator, Albrecht Rodenbach, komt eveneens ter sprake in de Raad, op 6 juli 1888, naar aanleiding van een
voorstel 500 fr. subsidie toe te kennen voor de oprichting van zijn grafmonument. Dit voorstel wordt door de Bruggeling F. Vanden Abeele in
het Frans verdedigd met als argument dat deze subsidie ... een stimulans
moet zijn voor jonge Vlaamse literatoren: "nous encouragerions les travaux de nos jeunes littérateurs flamands." (sic) Het voorstel wordt met
30 tegen 17 en 1 onthouding goedgekeurd.
In de negentiger jaren kunnen wij de vlaams-strijdende en tevens democratische raadsleden tellen op de vingers van één hand. Het zijn A. Carlier
van Roeselare, opvolger van H. Horrie; dokter Alf. Depla van Kortrijk;
dokter Ph. De Brabant van Roeselare en Ch. Serweytens van Brugge.
Andere leden zoals G. Vercruysse, J. Van Haecke, Alb. Liebaert en J.B.
de Béthune zijn de Vlamingen gunstig gezind, maar hechten meer belang
aan het sociaal dan aan het taalkundig aspect van de Vlaamse Beweging.
Geleidelijk wordt de Raad, willens nillens, ingeschakeld in de langzame ontvoogdingsstrijd van het Vlaamse volk: subsidies voor de gedenktekens van Breydel en De Coninck, te Brugge (1886) en de Guldensporenslag te Kortrijk (1900), voor herdenkingen van de Boerenkrijg, enz.;
toenemende subsidies aan Vlaamse Verenigingen, Davidsfonds, Algemeen
Nederlands Verbond, Hogeschooluitbreiding, Van Gheluwegenootschap,
enz., en zelfs op 11 juli 1912 een wens aan het adres van de regering
voor de vervlaamsing van de universiteit te Gent. Op 7 juli 1894 werd
echter een verzoek afgewezen van het Nationaal Vlaamsch Verbond te
Brussel dat de Raad voortaan op 11 juli niet zou vergaderen. De Raad
bleef zetelen, zowel op 11 als op 21 juli. Na de oorlog 1914-1918 is
de stemming omgeslagen: op 6 juli 1920 interpelleert raadslid de la
Kethulle de Ryhove over de anti-patriotische sfeer en gedragingen op de
Normaalschool te Torhout, en gouverneur lanssens suggereert dat de
Provincie haar toelagen aan deze school zou kunnen opschorten tot na
een onderzoek hierover. Waarop de Raad beslist een onderzoekscommis313

sie op te richten die zal moeten beslissen of de subsidies nog mogen worden toegekend. In de. zitting van 13 juli worden protestbrieven hiertegen
van directeur De Coene en de Westvlaamse Onderwijzersbonden voorgelezen.
Als wij het bilan opmaken van de houding van de Raad tegenover
de Vlaamse Beweging, kunnen wij duidelijk twee periodes onderscheiden.
Vóór 1870 en er na. Vóór .1870 wordt deze strekking bijzonder goed
onthaald, en dit dank zij de houding van de vlaamsgezinde liberale gouverneur B. Vrambout. De .nieuwe generatie vlaams-actieven neemt een
goede start, met een konkreet eisenprogramma. Naar het einde van de
zestigerjaren en in het begin van de zeventiger jaren komen deze eisen
in de Raad veel minder ter sprake. De gouverneur - geconfronteerd met
andere problemen, in de eerste plaats de katholieke meerderheid in Raad
en Deputatie die hem het leven zuur maakt - blijft de Vlaamse zaak
gunstig gezind, maar is ermee (de volksbibliotheken) op politieke kleppen
gebotst. De opvolgers van Vrambout zijn niet meer strijdend Vlaams.
Globaal gezien is de Raad de Vlaamse ontvoogdingsstrijd gunstig gezind,
maar legt hierbij, onder impuls van J.B. de Béthune, en ongetwijfeld ook
uit vrees voor de opkomende kristen-democraten, socialisten en misschien
de Vlaamse liberalen, vooral de nadruk op een aantal sociale lotsverbeteringen voor de arbeiders, veel meer dan op de taalstrijd. De cultuurflaminganten zijn eerder solo-zangers, die beleefd aanhoord worden, en
waarbij de Raad af en toe eensgezind meebromt op politiek ongevaarlijke
punten (moties over de taalwetten, op het ogenblik dat zij in het Parlement besproken worden). Wanneer zij concrete eisen stellen in verband
met het taalgebruik in de provinciale administratie of in de Raad zelf,
worden zij voorzichtig afgeremd, en wordt hen het minimum (vrij gebruik
der beide talen) toegegeven.
Zowel in de houding en de uitlatingen van gouverneur Vrambout als
in deze van de vlaamsgezinden als een P. Bouteos en H. Horrie, kunnen wij tegenover de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een partijpolitieke instelling onderscheiden. Behalve voor de enkele cultuurflaminganten is de
Vlaamse Kwestie een zaak van zeer ondergeschikt belang. Zoals voor
sommige raadsleden de werkcondities van de arbeiders een kwestie is
waar de Raad zich niet hoeft mee in te laten 56 • Dit kan geen verwondering wekken als men rekening houdt met de sociale samenstelling van de
Raad die wij in ons volgende hoofdstuk behandelen.
5 6 Raadslid C. Samain op 16.07.1902: "Laat de arbeiders werken aan de door
hen met de patroon overeengekomen prijs en moeit er u niet mee. Laat ze vrij
te werken zolang als hen dat aanstaat" etc.
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HOOFDSTUK

DE PROVINCIERAAD
ALS SOCIO-POLITIEKE INSTELLING
Men kan niet beweren dat er van de Provincieraad een diepgaande
politieke invloed is uitgegaan. In ons Eerste Deel hebben wij aangetoond
dat dit ook niet de bedoeling was, noch van de Belgische Constituante,
noch van de opstellers van de Provinciewet Wel integendeel. In de loop
der jaren is de provincieraad geëvolueerd - in zekere zin ontaard tot een politiek lichaam, dat echter in de door ons behandelde periode
een eigen en conservatief karakter bewaart. In het Tweede Deel hebben
wij de politieke samenstelling en het politiek optreden van de Raad belicht. Wij hebben erop gewezen dat er geen rechtstreekse invloed aanwijsbaar is van de provincieraadsverkiezingen op de gemeenteraads- of parlementsverkiezingen. Het belang van de provincieraad en de betekenis ervan moeten elders gezocht worden.

1. Socio-professionele samenstelling van de raad
Men zal zich herinneren dat in het verslag van de Centrale Sectie van
de Kamer, ter inleiding van de bespreking van de provinciewet, graaf de
Theux er op wees dat men zoveel mogelijk gepoogd heeft "de se rappraeher de !'ancien ordre des choses, quand eet ordre ne paraissait pas
présenter en lui-même d'inconvéniens 1 ." Men zal zich eveneens herinneren dat in de Gazette van Brugge van 28 september 1836, daags voor
de eerste verkiezing van de Provincieraad, een oproep verscheen waarin
eraan herinnerd werd dat deze instelling tot nog toe bevolkt werd met
grootgrondbezitters en 'grands seigneurs', en dat het nu geboden was ook
de handelaars en nijveraars en de Iniddelgrote grondbezitters in deze raad
af te vaardigen.
Het ligt dan ook voor de hand de socio-professionnele samenstelling

1

Moniteur beige van 7.05.1834.
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van de Raad te onderzoeken, om na te gaan of deze op dit vlak de
traditie voortzette, dan wel er mee brak, en hoe deze samenstelling verder
evolueerde. Als vergelijkingspunten nemen wij de 4 data waarop algemene verkiezingen voor de Provincieraad werden uitgeschreven: in 1836,
tengevolge van de afkondiging van de provinciewet; in 1848 tengevolge
van de verlaging van het kiescijns - tevens werd in 1848 de toegang
tot de Raad ontzegd aan de personen die een gerechtelijke of administratieve functie bekleedden - ; in 1872, tengevolge van een nieuwe verIaging van het kiescijns, bovendien betekenen de verkiezingen van 1872
ook virtueel het einde van het katholieke offensief dat vanaf · 1864 de
meerderheid van de Raad in katholieke handen bracht, en derhalve een
groot aantal nieuwe raadsleden opleverde; en tenslotte in 1894, als gevolg
van de invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht.
In 1836 telt de Raad 64 mandaten, waarvan er 2 (1 te Ieper en 1 te
Passendale) naar hetzelfde raadslid gegaan zijn. De Raad is samengesteld
uit:
17 grondeigenaars
15 notarissen
12 handelaars, nijveraars, brouwers en bankiers
11 (vrede)rechters, procureurs en gerechtelijke ambtenaren
5 arrondissementscommissarissen en ambtenaren
2 geneesheren
1 landbouwer
In feite zijn de grondeigenaars talrijker, want een aantal notarissen en
rechters, 1 van de 2 geneesheren en vermoedelijk ook de 'landbouwer'
zijn grootgrondbezitters.
Van de 63 raadsleden zetelden er 22 in de voormalige Provinciale
Staten. Deze zijn verdeeld als volgt:
9 eigenaars
6 notarissen
5 (vrede)rechters en gerechtelijke ambtenaren
1 ambtenaar
1 brouwer
In 1848 telt de Raad nog steeds 64 leden, verdeeld als volgt :
24 eigenaars
16 notarissen
16 handelaars, nijveraars en brouwers
6 advokaten
1 ambtenaar
1 geneesheer
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De eigenaars zijn dus met 7 in aantal toegenomen. De notarissen met
1, de handelaars met 5, de rechters en ambtenaren (met uitzondering van
de gemeentelijke ambtenaren) die voortaan geen toegang meer hebben
tot de Raad, zijn vervangen door de advokaten, een groep die als dusdanig
niet voorkomt in 1836. In 1872 telt de Raad 69 leden verdeeld als volgt:
24 handelaars, nijveraars, brouwers en bankiers
22 eigenaars
9 notarissen
8 advokaten
3 geneesheren en veeartsen
1 ambtenaar
1 landbouwer
1 onbekend
Ook hier geldt de eerder gemaakte bemerking, dat de eigenaars iets
talrijker zijn. Sommige nijveraars worden ook als eigenaar bestempeld.
Ook komt er een notaris-brouwer voor. De belangrijkste wijziging is wel
de toename van de handelaars, nijveraars, brouwers en bankiers en de
groep vrije beroepen: advokaten en geneesheren. De notarissen bekleden
een aparte plaats, waarop wij verder terugkeren. In 1894 telt de Raad
76 leden:
26 handelaars, nijveraars, brouwers en bankiers
22 eigenaars
8 notarissen
12 advokaten
5 geneesheren
2 landbouwers
1 landbouwkundige
Weer zijn de eigenaars iets talrijker en worden bv. ook een advokaat
of een brouwer als eigenaar bestempeld. De verschuivingen die zich in
1872 voordeden zijn nu nog duidelijker geaccentueerd. Wij kunnen dit
in een tabel samenvatten, en voegen er de verhoudingen in de nieuwe provincieraad van 1921 ter vergelijking aan toe. Wij rekenen in procent (% ).

eigenaars
notarissen
nijveraars
vrije beroepen
landbouwers
ambtenaren

1836

1848

1872

1894

1921

27
23,8
19
3,17
1,58
25,39

37,5
25
25
10,93

31,88
13,04
35,49
16,20
1,44

28,94
10,52
34,21
22,36
2,63

8
6,66
37,33
8
10,66
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In 1921 komen bovendien twee socio-professionele groepen voor die
in 1894 in de Raad nog geen zitting hadden: de kleine ambachtslui (bakker, schoenmaker etc.) 4 %, en de arbeiders en bedienden 10,66 %,
wat wijst op de breuk die zich ook - en vooral - in de sociale samenstelling van de Raad heeft voorgedaan door het invoeren van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging.
Het loont de moeite de tabel van de evolutie in de samenstelling van
de Provincieraad te vergelijken met de resultaten van de volkstellingen
zoals zij door B. Verhaegen worden vermeld in het tweede deel van zijn
Contribution à l'HistJoire Economique des Flandres 2 :

Eigenaars*
Openbaar Bestuur* *
Industrie en Handel** *
Vrije Beroepen
Landbouw

1846

1866

1890

1910

0,36
1,12
28;90
0,54
22,98

0,93
1,00
24,42
0,86
32,90

1,28
1,90
38,47
0,68
32,32

1,02
2,56
45,26
0,55
23 ,62

* Deze cijfers slaan op het totaal van de bevolking, voor de beroepen slaan zij
alleen op de actieve bevolking.
*':' De notarissen worden bij de ambtenaars gerekend.
*** Wij tellen de cijfers samen die B. Verhaegen afzonderlij k opgeeft voor Handel, Kleine, Middengrote en Grote Industrie.
Uit de vergelijking van deze beide tabellen blijkt dat de bevolkingsgroep die het minst talrijk is, de eigenaars en renteniers, het sterkst in
de Raad vertegenwoordigd is, terwijl omgekeerd, de landbouw die de
belangrijkste professionele groep vormt, nagenoeg niet in de Raad vertegenwoordigd is. Men bemerkt ook dat de vertegenwoordiging van de
vrije beroepen in de Raad geenszins in verhouding staat tot hun omvang
in de maatschappij, zodat de samenstelling van de Provincieraad een omgekeerde pyramide vormt in vergelijking met de socio-professionele samenstelling van de bevolking.
In het totaal zijn de 470 provincieraadsleden die tussen 1836 en 192J
zetelden in te delen als volgt :

2 Louvain, A. Nauwelaerts, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1961, deel 11, tabellen
pp. 23, 56, 80, 106, 134, 164, 192, 224.
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135
99
72
52
36
18
16
15
12
15

eigenaars
nijveraars
notarissen
advokaten
brouwers
ambtenaren
rechters
geneesheren
landbouwers
diversen

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

28,72%
21,06%
15,42%
11,06%
7,65%
3,82%
3,40%
3,19%
2,12%
3,19%

470
De uitsplitsing per gerechtelijk arrondissement is leerzaam. Wij houden hierbij rekening met de verschillende mandaten die één en dezelfde
persoon als nieuw mandaat kon verwerven, nadat hij zijn zetel tussenin
verloren had.
Arrondissement Brugge. Bevat de kantons Ardooie (10 raadsleden),
Brugge (76 raadsleden), Gistel (16 raadsleden), Oostende (13 raadsleden),
Ruiselede (8 raadsleden), Tielt (11 raadsleden), Torhout (26 raadsleden).
58 eigenaars
5 ambtenaren
23 notarissen
5 rechters
4 geneesheren
22 nijveraars
3 landbouwers
22 advokaten
11 brouwers
7 diversen

160 totaal.
Arrondissement Iepér. Bevat de kantons Elverdinge (3 raadsleden),
Hooglede (13 raadsleden), Ieper (33 raadsleden), Mesen (15 raadsleden),
Passendale (16 raadsleden), Poperinge (10 raadsleden), Wervik (10 raadsleden).
28 eigenaars
3 ambtenaren
21 notarissen
3 geneesheren
16 nijveraars
3 landbouwers
13 advokaten
2 rechters
9 brouwers
2 diversen

100 totaal.
Arrondissement Kortrijk. Bevat de kantons Avelgem (16 raadsleden),
Harelbeke (13 raadsleden), Ingelmunster-Izegem (14 raadsleden), Kortrijk
(42 raadsleden), Menen (21 raadsleden), Meulebeke (9 raadsleden), Moes-
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kroen (6 raadsleden), Moorsele (15 raadsleden), Oostrozebeke (10 raadsleden), Roeselare (16 raadsleden).
7 rechters
55 nijveraars
6 ambtenaren
31 eigenaars
7 geneesheren
28 notarissen
4 landbouwers
12 brouwers
4 diversen
8 advokaten
162 totaal.
Arrondissement Veurne. Bevat de kantons Diksmuide (21 raadsleden),
Nieuwpoort (7 raadsleden), Roesbrugge-Haringe (18 raadsleden) en
Veurne (18 raadsleden).
4 brouwers
28 eigenaars
9 advokaten
2 landbouwers
8 nijveraars
2 rechters
1 geneesheer
6 notarissen
4 ambtenaren
64 totaal.

Er is slechts 1 arrondissement waar de nijveraars het talrijkst zijn :
Kortrijk, en binnen dit arrondissement zijn zij het talrijkst in de kantons
Avelgem (5), Kortrijk (19), Menen (10), Moeskroen (3) en Roeselare (8);
dus niet in Harelbeke, Ingelmunster-Izegem, Meulebeke, Moorsele, Oostrozebeke. Buiten de zoëven vermelde kantons is er slechts één waar de
nijveraars eveneens het talrijkst zijn : het kanton Wervik, en één waar
evenveel nijveraars als eigenaars als raadslid verkozen werden: Poperinge. Met andere woorden in de zuidelijke grenskantons is de verhouding omgekeerd. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er zich in
de Raad spanningen voordoen tussen de 'bank van Kortrijk' en de
overige leden. De belangensferen waren grondig verschillend.
Bij de behandeling van de verkiezingen hebben wij erop gewezen dat
in de zestiger jaren een nieuwe generatie aan de macht komt. Gelijktijdig
hiermee gaat de macht van liberale in katholieke handen over. Op het
socio-professioneel vlak is eveneens een verschuiving merkbaar. Wij vergelijken de toestand vóór 1864 en de toestand na 1872.
1. Ardooie

Voor 1864
3 brouwers
1 eigenaar
1 notaris
1 rechter

Na 1872
2 brouwers
2 eigenaars
2 notarissen
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2. Avelgem

Voor 1864
2 eigenaars
2 notarissen
1 advokaat
1 brouwer
1 nijveraar

Na 1872
4 eigenaars
4 nijveraars
2 landbouwers
1 onbekend

3. Brugge

Voor 1864
13 eigenaars
6 nijveraars
4 advokaten
3 ambtenaren
2 bankiers
2 landbouwers
1 brouwer
1 notaris
1 rechter

Na 1872
19 eigenaars
9 advokaten
4 geneesheren
3 gasthofhouders
3 notarissen
3 nijveraars
1 landbouwer
1 typograaf

4. Diksmuide

Voor 1864
5 eigenaars
1 ambtenaar

Na 1872
4 nijveraars
3 advokaten
2 eigenaars
1 ambtenaar
1 landbouwer
1 notaris

5. Elverdinge

Voor 1864
2 eigenaars
1 ambtenaar

6. Gistel

Voor 1864
4 notarissen
2 nijveraars
1 advokaat
1 brouwer
1 rechter

Na 1872
3 eigenaars
2 brouwers
2 notarissen
1 advokaat
1 nijveraar

7. Harelbeke

Voor 1864
3 notarissen
2 rechters

Na 1872
3 eigenaars
2 nijveraars
1 advokaat
1 brouwer
1 notaris
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8. HaringeRoesbrugge

9. Hooglede

10. Ieper

Voor 1864
4 eigenaars
1 ambtenaar
1 brouwer
1 notaris
1 nijveraar
1 rechter

Na 1872

Voor 1864
4 notarissen
2 eigenaars
1 advokaat

Na 1872
2 eigenaars

Voor 1864
2 advokaten
2 eigenaars
2 notarissen
1 ambtenaar
1 nijveraar

Na 1872

3
2
1
1
1

notarissen
eigenaars
brouwer
geneesheer
landbouwer

1 notaris
1 nijveraar
1 onbekend
11 eigenaars
6 advokaten
3 nijveraars
1 brouwer
1 notaris

11. IngelmunsterIzegem

Voor 1864
2 rechters
1 advokaat
1 ambtenaar
1 eigenaar
1 notaris
1 nijveraar

Na 1872
3 eigenaars
3 nijveraars
1 ambtenaar
1 brouwer
1 notaris

12. Kortrijk

Voor 1864
6 nijveraars
3 advokaten
3 notarissen
2 ambtenaren
1 brouwer
1 eigenaar
1 landbouwer
1 onbekend

Na 1872

13. Menen
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Voor 1864
4 nijveraars
3 notarissen
1 rechter

13 nijveraars
5 eigenaars
2 advokaten
2 geneesheren
1 landbouwkundige

Na 1872

6 nijveraars
3 geneesheren
2 brouwers

1 eigenaar
1 landbouwkundige
1 notaris

14. Mesen

1
1
1
1 notaris
1 nijveraar

15. Meulebeke

Voor 186f
2 brouwe~s
2 notarissf n
1 eigenaar

16. Moeskroen

17. Moorsele

18~

Voo'
7 notarissen':'
3 eigenaa~s

Na 1872
3 notarissen
2 eigenaars
1 veearts

Na 1872
2 geneesheren
1 brouwer
1 notaris
1 nijveraar
Na 1872
3 nijveraars
2 brouwers
1 eigenaar
Na 1872
3 notarissen
2 nijveraars

* in feite 4 personen, waarvan 3 tweemaal verkozen
worden.
Na 1872
2 eigenaars
1 brouwer
1 notaris
1 nijveraar

18. Nieuwpoort

19. Oostende

Voor 1864
3 eigenaars
1 advokaat
1 bankier

Na 1872
2 advokaten
2 brouwers
2 nijveraars
1 ambtenaar
1 apotheker
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20. Oostrozebeke

Voor 1864
2 eigenaars
2 nijveraars
1 ambtenaar
1 rechter

Na 1872
4 eigenaars
2 nijveraars

21 . Passendale

Voor 1864
2 brouwers
2 notarissen
1 ambtenaar
1 eigenaar
1 geneesheer

Na 1872
3 notarissen
2 brouwers
1 eigenaar
1 landbouwer
1 nijveraar

22. Poperinge

Voor 1864
2 advokaten
1 eigenaar

Na 1872
3 nijveraars
1 eigenaar
1 geneesheer
1 landbouwer

23. Roeselare

Voor 1864
2 nijveraars
1 ambtenaar
1 brouwer
1 notaris
1 rechter

Na 1872
6 nijveraars
2 eigenaars
1 ambtenaar
1 brouwer
1 geneesheer

24. Ruiselede

Voor 1864
3 notarissen

Na 1872
3 eigenaars
2 advokaten

25. Tielt

Voor 1864
3 eigenaars
1 notaris
1 nijveraar
1 rechter

Na 1872
2 eigenaars
1 bankier
1 notaris
1 nijveraar

26. Torhout

Voor 1864
3 eigenaars
3 notarissen
2 nijveraars
1 brouwer
1 rechter

Na 1872
5 eigenaars
4 notarissen
2 nijveraars
1 brouwer
1 landbouwkundige

27. Veurne

Voor 1864
5 eigenaars

Na 1872
4 eigenaars
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28. Wervik

2 advokaten
2 ambtenaren

4 advokaten

Voor 1864
3 nijveraars
2 brouwers
2 notarissen

Na 1872
2 nijveraars

In vergelijking met de cijfers vóór 1864, doen de meest opvallende wijzigingen na 1872 zich voor bij de notarissen, die met iets minder dan 1/ 3e
verminderen (29 tegen 4 7), de eigenaars en de advokaten die met meer
dan 1/ 3e toenemen (respectievelijk 84 tegen 62 en 30 tegen 21), maar
vooral bij de nijveraars die precies verdubbelen in aantal (66 tegen 33), en
de geneesheren die verviervoudigen (12 tegen 3). De rechters en het grootste deel van de ambtenaren waren reeds in 1848 weggevallen, na 1894
daarentegen zien wij nieuwe beroepen opduiken zoals de 'gasthofhouders',
de 'landbouwkundigen' en de 'typograaf'.
Bij het overlopen van deze lijst valt het ook op hoe de brouwers en de
notarissen - zoals in de Provinciale Staten - typische vertegenwoordigers zijn voor de plattelandskantons, zoals bijvoorbeeld Ardooie, Gistel,
Harelbeke, Hooglede, Moorsele en Passendale. Hun persoonlijk aanzien
zal hierin wel een grotere rol gespeeld hebben dan hun ideologische
overtuiging.
Van een andere kant moeten wij ook wijzen op de samengang van sommige beroepen, zoals advokaat en nijveraar of advokaat en grootgrondbezitter. Zelfs vrederechter was aanvankelijk geen zelfstandig beroep: in
het rapport van volksvertegenwoordiger A. Angillis, over de hervorming
van de vredegerechtkantons in West-Vlaandere.n, in 1834 wordt er o.m.
als reden voor deze hervorming opgegeven : "et les juges-de-paix trouveraient désormais une honnête existence dans les produits de leur place,
et ne seraient pas obligés de faire Ie métier d'agent d'affaires, ou de
s'adonner indirectement à une profession quelconque pour pouvoir subsister conve.nablement" ! 3 Nog in 1846 legt een Koninklijk Besluit (van
30 juni) aan de arrondissementscommissarissen verbod op handel te
drijven.
Men kan in het stijgend aantal vertegenwoordigers van de vrije beroepen (advokaten en geneesheren) wellicht een aanduiding zien van hun
toenemende welstand, en meer .nog van het toenemend prestige dat van
deze beroepen uitging en van de opgang van de burgerHjke democratie.
3 Rapport fait par M. Angillis .. . sur la circonscription des cantons de justice-depaix dans la province de la Flandre occidentale in Moniteur beige 10.08.1834.
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2. Sociale betekenis van de provincieraadsleden aan de hand van hun
bezit.
Voor zover dit mogelijk was hebben wij, aan de hand van de erfenis·
aangiften het bezit van onze provincieraadsleden trachten na te gaan 4 •
4 In ons land werd de registratieverplichting voor overgang van goederen bij
overlijden ingevoerd door de wet van 22 frimaire an VII (12 december 1798), overeenkomstig het Franse decreet van 1790. Het registratierecht werd door de wet van
27 december 1817 omgezet in successierecht. Het sloeg o.m. op het netto-actief
door elke rijksinwener nagelaten, mits vrijstelling voor het nalatenschap dat overging in rechte lijn, en vrijstelling voor het nalatenschap dat minder dan 300 gulden
bedroeg.
De wet van 17 december 1851 schaft de vrijstelling voor de overgang in rechte
lijn af, en herleidt bet maximaal bedrag voor de vrijstelling tot 1.000 fr. Cfr. W.
Boncquet, De Administrati;e der Registratie en Domeinen en haar archief, Handzame, 1971, pp. 26, 29-30. Met andere woorden, tot 1 januari 1852 worden er bij
het overlijden door de rechtstreekse erfgenamen (kinders) geen schatting van de
waarde van de onroerende goederen opgegeven. Omgekeerd wordt er bij overlijden
zonder rechtstreekse erfgenamen, voor gans de periode, opgave gedaan van de
waarde van de onroerende én van de roerende goederen.
Vanzelfsprekend doen zich soms enorme verschillen voor tussen de opgave docr
de erfgenamen, die gronden 'vergeten', de oppervlakte ervan aan de lage kant houden, en in alle gevallen de kosten voor laatste ziekte en begrafenis opdrijven; en de
opgave van de onroerende goederen door de administratie aan de hand van de
kadastrale leggers. Zo, bijvoorbeeld, beslaan de eigendommen van H . Vander Beke,
volgens de erfgenamen 8 ha 62 a 62 ca, volgens het kadaster 18 ha 47 a 92 ca!
De kadastrale leggers bieden echter ook geen waarborgen, en talrijk zijn de be-twistingen hieromtrent. Geen van beide bronnen zijn dus betrouwbaar. Bovendien
hebben wij bij de opgave van het bezit geen rekening gehouden met de partiële
aandelen van de overledene (bv. goederen verworven in gemeenschap met zijn
vrouw, waarvan de totale oppervlakte wordt aangegeven maar die slechts voor de
helft in rekening gebracht worden, heel vaak ook goederen geërfd van de ouders
die in onverdeeldheid gebleven zijn onder de kinderen, en de onvermijdelijke erfenissen van verre neven of nichten, waarbij de overledene recht had op bv.
34/ 422sten, etc.).
·
De door ons opgegeven cijfers duiden derhalve alleen een orde van grootheid aan.
De erfenisaangiften worden als Reeksnr. 187 van het archief van de Registratie
in boekdelen ingebonden en voor onbepaalde tijd bewaard. In principe zijn alle
erfenisaangiften dus terug te vinden, hetzij op het Rijksarchief (ouder dan 75 jaar),
hetzij in de kantoren van de Registratie en Domeinen (minder dan 75 jaar oud).
Het oorlogsgeweld heeft dit archief in West-Vlaanderen bijzonder zwaar getroffen .
Zo is het archief van de kantoren Oostende 1 en Gistel vernietigd, evenals dat van
Ieper en Kortrijk-stad, terwijl dat van Poperinge onvindbaar is en waarschijnlijk
ook vernietigd. Slordigheid in het inbinden van de erfenisaangiften (vooral voor
Veurne) vergemakkelijkten onze opzoekingen niet. Daardoor konden wij geen verg·~
lijking maken tussen bv. de Brugse en de Kortrijkse provincieraadsleden, wat zeker
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Voor de 63 raadsleden van 1836 vonden wij slechts 29 erfenisaangiften
terug.
I. Eigenaars
B. Van Severen, Brugge, t 1837: 441 ha 55 a 55 ca.
Ch. de Croeser de Berges, Brugge, t 1857: 982.411,17 fr., 473 ha 63 a
95 ca.
Ed. de Nieulant, Brugge, t 1874: 2.727.615,15 fr., 1.010 ha 81 a 64 ca.
J .B. Van Rille, Diksmuide, t 1848 : 17 ha 18 a 83 ca.
Aug. Dujardin, Diksmuide, t 1852: 93.195,23 fr., 35 ha 27 a 5 ca.
J.I. De Mey, Hooglede, t 1874: 750.776,01 fr., 271 ha 90 a 57 ca.
E. Dufort, Moorsele, t 1843 : 3.832,50 fr., 6 a 5 ca.
H. Vander Beke, Nieuwpoort, t 1853: 44.590 fr., 18 ha 47 a 92 ca.
2. Notarissen
Ch. De Schietere, Avelgem, t 1860: 588.915,96 fr., 257 ha 34 a 83 ca.
Ch. L. De Leghere, Hooglede, t 1870: 216.664 fr., 63 ha 23 a 91 ca.
P. Gellynck, Ingelmunster, t 1837: 9.687,11 fr., ± 3 ha.
J.L. Dufort, Menen, t 1855 : 183.903,81 fr., 36 ha 72 a 22 ca.
J.B. Vandendriessche, Meulebeke, t 1848: 64 ha 27 a 00 ca.
P.C. Lagae, Moorsele, t 1848: 132 ha 55 a 74 ca.
F. De Wilde, Ruiselede, t 1838: 7 ha 58 a 80 ca.
Ch. Roelants, Tielt, t 1847 : 329.269,90 fr., 83 ha 60 a 22 ca.
3 Rechters, vrederechters, procureurs, gerechtelijke ambtenaren.
Ch. Van Severen, Brugge, t 1861 : 1.529.963,98 fr., 629 ha 79 a 33 ca.
H. Van Severen, Gistel, t 1872: 1.559.286,30 fr., 440 ha 8 a 20 ca.
P.J. Rembry, Menen, t 1868: 32.850,29 fr., 1 ha 93 a 2 ca.
G. Lietaert, Roeselare, t 1855: 32.095,75 fr., 16 ha 63 a 94 ca.
J. De Mûelenaere, Tielt, t 1860: 158.371 fr., 91 ha 86 a 92 ca.
4. Handelaars, nijveraars en brouwers.
L. Vanden Bussche, Ardooie, t 1853: 54.958 fr., 28 ha 90 a 77 ca.
P. Bataille, Avelgem, t 1842: 61 ha 58 a 51 ca.
Fr. Perlau, Gistel, t 1867 : 273.235,50 fr., 145 ha 9 a 53 ca.
B. De Laere, Meulebeke, t 1846 : 9 ha 78 a 7 ca.
L. Moke, Torhout, t 1847: 207.561,17 fr., 89 ha 92 a 33 ca.
J. Vuylsteke, Wervik, t 1863 : 224.672,69 fr., 42 ha 18 a 47 ca.
relevant zou zijn geweest.
Om voor de hand liggende redenen hebben wij ons onderzoek van de nalatenschappen beperkt tot de periode vóór 1884, eindatum voor de in het Rijksarchief gedeponeerde bundels van diverse kantoren.
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5. Arrondissementscommissarissen en ambtenaars.
Al. de Vrière, Brugge, t 1847 : 3.360 fr. , 359 ha 44 a 10 ca.
6. Geneesheren.
Ch. Van Steenkiste, Brugge, t 1851: 510.616,27 fr., 131 ha 58 a 36 ca.
Voor de 64 provincieraadsleden van 1848 vonden wij 23 erfenisaangiften terug.

1. Eigenaars.
I. Vander Gracht d'Eeghem, Egem, -;- 1858: 267.732,49 fr., 173 ha 49 a
46 ca.
Ch. de Croeser de Berges, Brugge, t 1857: 982.411 ,17 fr., 473 ha 63 a
95 ca.
A. Dujardin, Brugge, t 1852 : 93.195,23 fr., 35 ha 27 a 5 ca:
P. De Ruysscher, Diksmuide, t 1863: 578,738,93 fr., 311 ha 33 a 35 ca.
E. De Vrière, Brugge, t 1864: 330.060,98 fr., 357 ha 10 a 46 ca.
Ch . Tytgat, Meulebeke, i" 1860: 32.605 ,71 fr., 41 ha 86 a 86 ca.
C. Lesaffre, Moorsele, t 1869 : 65.772 fr. , 17 ha 16 a 15 ca.
M. Surmont, Lichtervelde, t 1872: 295 .928,81 fr., 81 ha 7 a 62 ca.
L. De Smedt, Alveringem, t 1864 : 849.712,26 fr., 289 ha 98 a 84 ca.

2. Notarissen.
Ch. De Leghere, Hooglede, t 1870: 216.664 fr., 63 ha 23 a 91 ca.
L. Soenen, Hooglede, t 1855: 49.774,29 fr., 13 ha 47 a 40 ca.
J.L. Dufort, Menen, t 1855: 183.903,81 fr., 36 ha 72 a 22 ca.
E. Dufort, Moorsele, t 1859 : 2.520,82 fr., 0 ha 6 a 74 ca.
L.C. De Neckere, Moorslede, t 1859: 420.307,43 fr., 206 ha 97 a 88 ca.
E. Termote, Brugge, t 1879: 157.735,85 fr., 73 ha 59 a 25 ca.
B. Van Outrive, Ruiselede, t 1881: 1.218.049,17 fr., 310 ha 20 a 86 ca.
3. Handelaars, nijveraars, brouwers.
L. Delescluze, Brugge, t 1858: 21.007 fr., 22 ha 91 a 24 ca.
A. Ghesquière, Menen, t 1863 : 321.118, 75 fr., 112 ha 93 a 9 ca.
J. Vuylsteke, Geluwe, t 1863 : 224.672,69 fr., 42 ha 18 a 47 ca.
4. Advokaten.
J. Van de Walle, Brugge, t 1871 : 393.297,86 fr., 156 ha 52 a 64 ca.
Fl. Roels, Brugge, t 1877 : 198.349 fr., 39 ha 25 a 26 ca.
B. Vrambout, Brugge, t 1877: 8.995,13 fr., 2 ha 12 a 50 ca.
D. Bril, Veurne, t 1856 : 85.850 fr., 28 ha 79 a 70 ca.
Voor de 69 provincieraadsleden van 1872 vonden wij nog 6 erfenisaangiften terug.
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1. Eigenaars.
Ch. Breydel, Brugge, t 1884: 2.866.164,97 fr., 1.160 ha 35 a 73 ca.
Ch. de Schietere de Lophem, Torhout, t 1876 : 1.021.062,85 fr., 293 ha
70 a 31 ca.
2. Notarissen.
A. Steverlynck, Diksmuide,

t 1876: 39.197,92 fr., 3 ha 86 a 71 ca.

3. Handelaars, nijveraars, brouwers.
J.A. De Coninck, Harelbeke, t 1878 : 505.666,84 fr., 73 ha 90 a 49 ca.
4. Advokaten.
L. Ryelandt, Brugge, t 1877 : 391.596,80 fr., 111 ha 86 a 10 ca.
P. Boutens, Brugge, t 1878: 7.517,94 fr., 0 ha 24 a 44 ca.
In totaal vonden wij 84 erfenisaangiften terug, hetzij meer dan 1/6e
van het totaal aantal provincieraadsleden. Het onroerend bezit is verdeeld
als volgt:
4
7
25
15
29
4

minder dan ·1 ha
van 1 tot 10 ha
van 10 tot 50 ha
van 50 tot 100 ha
van 100 tot 500 ha
meer dan 500 ha.

Bij het overlopen van deze lijst valt het op dat het begrip 'eigenaar'
niet gebonden is aan een minimum oppervlakte grond, deze varieert immers van 1.160 ha tot 17 ha, en omgekeerd komen er in de andere professionele groepen grootgrondbezitters voor. Het begrip 'eigenaar' zal dus
wel synoniem zijn van 'rentenier' en betekenen dat deze personen geen
beroep uitoefenden.
Bij het onderzoek van de erfenisaangifte.n stelt men vast dat er twee afgelijnde soorten grondbezitters zijn: degene voor wie het bezit van gronden (met hoeven, huizen en kastelen) essentieel is en degene voor wie
het bezit van huizen essentieel is. Tot de eersten behoren uitsluitend
de grootgrondbezitters, tot de tweeden hoofdzakelijk de notarissen en
de brouwers. Tussen beide ligt een groep van gemengd bezit : huizen
en gronden, waar wij rechters, advokaten en handel- en nijveraars aantreffen.
De namen van de grondbezitters komen reeds voor onder de leden van
de Provinciale Staten. Zij zijn nagenoeg allemaal opkopers of afstammelingen van opkopers van zwart goed tijdens de Franse Overheersing. In
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de registers van deze verkopingen5 zien wij namen als De Busschere, de
Croeser, de Vrière, Gilliodts, Goddyn, Jullien, Pecsteen, Perlau, van
Severen, van Sieleghem, van Outryve de l'Espee, voor het arrondissement
Brugge; De Cae, Herwyn voor het arrondissement Veurne; Van Ackere,
Gheysens, Mulle, De Brabandere voor het arrondissement Kortrijk 6 •
De systematische opkopers van zwart goed over gans de provincie zijn
hoofdzakelijk woonachtig te Brugge. Hun belangstelling gaat vooral uit
naar de poldergronden - het is immers daar dat de meeste gronden,
om historische redenen (het indijken van de polders) in handen waren
van de door de Fransen afgeschafte abdijen.
Als wij bijvoorbeeld de erfenisaangiften van Bernard, Charles en zijn
broer Henri Van Severen uitpluizen, treffen wij er de volgende gemeenten
aan waar zij grond bezitten : Aartrijke, Beernem, Bovekerke, Bredene,
Brugge, Esen, Ettelgem, Gis tel, Houtave, J abbeke, Kaaskerke, Keiem,
Killem, Klemskerke, Koekelare, Koolkerke, Koolskamp, Lampernisse,
Leffinge, Leke, Mannekensvere, Meetkerke, Middelburg, Nieuwmunster,
Oedelem, Oostkamp, Oostkerke, Oudekapelle, Oudenburg, Reninge, Ruddervoorde, Schore, Sint-Andries, Sint-Jacobskapelle, Sint-Jan-in-Eremo,
Sint-Laureins, Sint-Pieters-op-de-Dijk, Snellegem, Stalhille, Varsenare,
Vladslo, Voormezele, Westkapelle, Wingene, Woume.n, Wijtschate, Zande,
Zerkegem, Zevekote, Zuienkerke en Zwevezele.
Het ligt dan ook voor de hand dat het opnieuw dezelfde namen zijn die
wij aantreffen als regeèrders van de diverse Wateringen. Een functie die
meer heeft dan alleen maar een administratieve betekenis. Wij hebben in
de archieven van deze Wateringen onze provincieraadsleden nagezocht,
en hebben niet alleen de indruk opgedaan, door vergelijking van de
data waarop zij andere openbare functies verwerven, dat het mandaat van
regeerder van een Watering een schakel vormt in de cursus honorum, maar
5 R.A.B. Frans Hoofdbestuur in West-Vlaanderen nrs. 623-626, 4 registers. Wij
beperken ons tot de namen die voorkomen in de Provincieraad.
6 De opheffing van de Jezuïetenorde in 1773, door paus Clement XIV, de verbeurdverklaring van hun goederen door Maria Theresia (13 september 1773) en de
verkoping ervan ten voordele van ~e Staat, was een eerste gelegenheid geweest voor
kapitaalkrachtigen om hun onroerend bezit uit te breiden. De verkoping van het
'zwart goed' was een tweede gelegenheid. Een derde gelegenheid was het gevolg van
de wet van 25 maart 1847 die de gemeenten verplichtte in bepaalde omstandigheden hun gemene gronden te verkopen om ze in cultuur te brengen. Dit betekende voor vele kleine boeren het einde van hun bestaansmogelijkheden, omdat
hun dieren niet meer konden grazen op deze gronden, en noopte hen hun bedrijfje
te verkopen. De crisis van 1845-1850 stimuleerde tevens de ontbossing, wat grondspeculatie meebracht omdat de pas ontboste gronden van slechte kwaliteit waren
en dus goedkoop, maar vatbaar voor vrij vlugge verbetering. Cfr. Algemene Geschiedenis der Nederlanden. deel VIII, p. 89, dl. X, p. 216.
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wij hebben tevens het bewijs gevonden dat er een verband bestaat tussen
het bestuur van de Wateringen en het politiek leven. Op 20 augustus
1890 stuurt Aug. Pil, secretaris van de Association conservatrice de
Purnes aan .de belanghebbende leden van deze politieke vereniging een
gedrukte brief om hen op te roepen deel te nemen aan de vergadering
van deN oordwatering van V eurne op 2 september 1890, vergadering waarop zal moeten gestemd worderi over een wijziging van het reglement, en
(vooral) over de vernieuwing van het mandaat van regeerder van A. Kempynck7. Voor sommige van deze wateringen, zoals de Noordwatering,
stelde de Bestendige Deputatie een lijst op van drie kandidaten, wanneer
zich een vacature onder de regeerders voordeed. De benoeming gebeurde
door de koning. Politieke inmenging was dus onvermijdelijk.
Op termijn is de omvang van de bezittingen van de grondbezitters bedreigd door verdeling bij erfenis. Aan dit euvel zal men verhelpen door
een goed doordachte huewelijkspolitiek. J .B. de Béthune huwt een van
Outryve d'Ydewalle, A. De Busschere huwt een Gilliodts, de Croeser de
Eerges huwt een van Caloen, A. del Fosse et d'Espierres huwt een Gilles
de Pélichy, E. de Nieulant et de Pottelsberghe huwt een van Outryve
d'Ydewalle, C. d'Ennetières d'Hust huwt een de Béthune, P .A. De Ruysscher huwt een van Severen, Ch. de Schietere de Lophem huwt een Peesteen de Swevezeele, weduwe van J. de Thibault de Boesinghe. E. de
Thibault de Boesinghe huwt een de Preud'homme d'Hailly, E. Van Caloen
huwt zijn eigen nicht, enz. Soms komt de natuur een helpende hand toesteken : zo heeft B. van Severen een enige dochter die uitgehuwelijkt
wordt aan een van Outryve d'Ydewalle; Leon van Ockerhout, enige erfgenaam van zijn vader (gestorven in 1861) erft van zijn ongehuwde tante
Marie-Anne van Ockerhout in november · 1875 een nalatenschap ter
waarde van 1.194.761,62 fr. Marie-Anne was de laatste overgebleven
van de drie zusters van Leon's vader, die alle drie kinderloos gestorven
waren, waardoor hun bezittingen aan Leon te beurt vielen, de twee andere zusters waren, net zoals Leon's vader, met een Van Caloen gehuwd.
In januari 1876 erft Leon van zijn moeder, Thérèse van Caloen, voor
een bedrag van 1.369.955,55 fr. Leon van Ockenhout had zelf slechts 1
erfgename, die in 1879 huwt met Albert van Caloen. Hoe zou het anders
gekund hebben . ..
Wij kunnen niet alleen spreken van een huwelijkspolitiek, in positieve
zin, er is ook een huwelijkspolitiek in negatieve zin : het niet-uithuwelijken
van kinders. Van de tien kinderen van Ch. Breydel sterven er vijf vroegtijdig of ongehuwd, en drie huwen maar hebben geen kinderen. Niet al7

A.D.B. Marke. Doos Noordwatering Veurne.
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leen in hun huwelijkspolitiek, maar ook in hun aankooppolitiek namen
de grondbezitters een houding aan die overeenstemt met deze van de
boeren. Wij kunnen spreken van een 'agrarisch gedrag'.
Wij hebben gepoogd zoveel mogelijk de verwantschappen van onze
provincieraadsleden aan te duiden, maar het is een haast hopeloze onderneming deze zeer complexe familiebanden te achterhalen, en bovendien
vormen familiebanden niet altijd een waarborg voor de familiebelangen.
Het zou belangrijker geweest zijn de 'klans' te achterhalen. Daarin zijn
wij echter niet geslaagd, bij gebrek aan archiefmateriaal. Wij weten alleen
dat er bijvoorbeeld te Poperinge (Van Merris) en te Diksmuide (Van
Woumen) dergelijke klans bestonden, maar over de vertakkingen ervan
zijn wij niet ingelicht. Naast deze klans hebben wij ook de 'dynastieën',
voor wie een provincieraadszetel blijkbaar tot een aloude traditie behoort: dergelijke dynastieën zijn ongetwijfeld de families de Béthune, de
Crombrugghe, de Thibault de Boesinghe, de Vrière, Goethals, Van Caloen, Vanden Peereboom, Van de Walle, Van Merris, Van Outryve d'Ydewalle, V ercruysse, enz.
Dat sommige van deze grondbezitters bezorgd waren om de instandhouding van hun patrimonium moge blijken uit het testament van Charles
de Schietere de Lophem, die zijn bezittingen te Loppem, Zedelgem, Uitkerke en Zandvoorde aan zijn twee zoons overmaakt, met verbod ze te
verkopen "si ce n'est entr'eux, et je veux qu'aucune aliénation ne se
fasse dans des families d'autres noms que celui qu'ils portent ... " Terzelfdertijd schenkt hij aan de ene al zijn familieportretten en aan de andere
gans zijn bibliotheek8 •
Wij kunnen nog verder teruggaan in de tijd. De uitstekende studie van
Y. Vanden Berghe, Jacobijnen en Traditionalisten. De reacties van de
Bruggeli'ngen in de Revolutietijd (1780-1794) 9 Iaat ons toe _deze grootgrondbezitters in twee categorieën in te delen : de adellijke families uit
het Ancien R égime die openbare functies bekleedden te Brugge en in het
Brugse Vrije, vóór de Brabantse Omwenteling en de Franse overheersing,
zoals Van Caloen, de Preud'homme d'Hailly, Le Baiiiy de Tiiieghem, Vande Walle, Van Outryve d'Ydewalle, Van Ockerhout, Coppieters, de
Madrid, Serweytens; en nieuwe namen die een openbare functie bekleden
vanaf de Franse overheersing, zoals De Vaux, Gilliodts, Goddyn, Peesteen, Roels, Van Severen, enz . . . , en wier macht essentieel gebonden is
aan het opkopen van zwart goed. Wat geenszins beduidt dat de eersten
tijdens de Franse overheersing geen rol zouden gespeeld hebben, en
8
9
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R.A.B. Registratie en Domeinen, Sér. 187, 1877, erfenisaangifte.
Brussel, Pro Civitate, 1972, vooral de lijsten in deel IT.

zeker niet dat zij geen zwart goed zouden gekocht hebben - ze hebben
het allemaal gedaan. De enen en de anderen vinden wij terug als leden
van de Société littéraire (vanaf 1786) en van de Jacobijnse Club (vanaf
1792) te Brugge.
Jammer genoeg beschikken wij slechts over gegevens voor Brugge en
het Brugse ommeland, waar de grootgrondbezitters het talrijkst waren.
Wij menen dat deze concentratie van grootgrondbezitters te Brugge (misschien ook te Ieper) voor de stad nadelig is geweest : het kapitaal werd
niet geïnvesteerd in de opkomende industrie en dit betekende meteen
het doodvonnis voor een stad die in de 18e eeuw een aantal bloeiende
nijverheden bezat 10 • Een intelligente waarnemer heeft dit reeds in 1837
opgemerkt in een artikel van de Joumal de Bruges getiteld : Bruges.
" ... l'une des causes principales de so.n anéantissement provient uniquement des vues restreintes des ·habitants de Bruges, sous Ie rapport du
placement de leurs fonds. . . les capitalistes préférant des placements
en terre à deux pour cent, à un honorable emploi plus lucratif et
plus patriotique dans !'industrie, et de là est né eet accroissement de
Ia misère publique... que peut la classe industrielle d'une contrée, sans
l'appui, dans les moments de crise, des capitalistes? Rien, exactement
rien 11 ."
Ofschoon wij over geen overtuigend vergelijkingsmateriaal beschikken
voor Kortrijk - in de eerste plaats de erfenisaangiften - menen wij
dat het bezit er andere vormen - en misschien een andere omvang had dan te Brugge, en dat er te Kortrijk- zoals te Gent - wel degelijk
in de industrie geïnvesteerd werd. In elk geval is het duidelijk - wij
hebben er reeds op gewezen - dat de Kortrijkse provincieraadsleden
tot een ander type behoren dan de Brugse. Meer dan uit de erfenisaangiften blijkt, beschikken de eigenaars ook over een aanzienlijke portefeuille obligaties en, in mindere mate, aandelen van ondernemingen.
De aanwezigheid van grondbezitters in de provincieraad is in de eerste
plaats een gevolg van de traditie. Hun politiek gewicht ligt in hun
sociale klasse, in de macht die zij over bun pachters hebben, en waarvan
zij- zoals wij reeds eerder zagen- gebruik maken, soms op uitnodiging
van de bisschop ·en in hun politieke relaties op het nationale vlak.
Deze verklaring geldt ook gedeeltelijk voor de aanwezigheid van de
notarissen. Traditioneel behoorden deze tot de vertegenwoordigers van
10
Vanden Berghe, o.c., dl. 1, pp. 16-56. In een ander verband noteert H. Haag,
Les Droits de la cité, p. 84 dat de adel "jugeant indigne d'elle de participer au
mouvement industrie! du siècle", de voorkeur geeft aan de politiek boven de industrie.
11
Joumal de Bruges 1(1837) 25 mei. Artikel ondertekend D.
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de landelijke stand in de Provinciale Staten. Tenminste 5 op de 25 vertegenwoordigers van de landelijke stand in 1816 waren notarissen. In de
stedelijke stand en vanzelfsprekend in de adellijke stand komen zij niet
voor. Hun politiek gewicht ligt niet zozeer in hun bezittingen dan wel
in hun relaties. Het onderscheid tussen de 'eigenaars' en de notarissen
ligt hoofdzakelijk in het feit dat de eersten niet tot de actieve bevolking
behoren, de tweede wel. Toch waren er veel bindingen tussen beide
groepen, en traden de notarissen heel dikwijls op als vertrouwensmannen,
zaakvoerders en raadgevers van de eerste, bij het beheer van hun goederen
(huwelijkspolitiek inbegrepen). Het bezit van de meeste notarissen is niet
te vergelijken met dat van de grootgrondbezitters. De meesten specialiseren zich in het opkopen van huizen - in de erfenisaangifte van notaris
P. Gellynck wordt de oppervlakte van de grond niet eens opgegeven,
maar wel de 5 huizen die hij bezit - , en kleine lapjes grond - iemand
als notaris L.C. De Necker schijnt zich bijzonder te interesseren aan
percelen gerooide bossen (14 van de 70 percelen die zijn erfenis vormen),
maar de meeste notarissen verhandelen ook geld: zij gaan leningen aan
en lenen geld uit, meestal terzelfdertijd. B. van Outrive, notaris te Ruiselede, bezit maar even 310 ha grond en heeft daarnaast, als aktief, voor
een nominaal bedrag van 52.586,41 fr., 24 hypothecaire en onderhandse
leningen toegestaan, maar tevens van 109 personen een globaal bedrag
van 227. 937,85 fr. "in bewaring gegeven gelden" ontvangen.
Sinds de 'organieke wet' op het notariaat, van 25 Ventöse an XI (16.
03.1803) en tot 1849, was het voldoende om door de koning tot notaris
te kunnen benoemd worden, een "getuigschrift van morele waarde en bekwaamheid" afgeleverd door de Kamer van N otarisse.n, voor te Ieggen 1 2 •
De wet van 15 juli 1849 verving dit getuigschrift door een getuigschrift
van 'kandidaat notaris', door de universiteiten afgeleverd na 1 jaar (later
2 en in 1890 3 jaar) studie. Wie de Moniteur beige vóór 1849 openslaat
wordt dan ook getroffen door de benoeming tot notaris van een aantal
gemeentesecretarissen of notarisklerken. Er bestonden 3 kategorieën notarissen : de 3e kategorie was alleen bevoegd voor het kanton waar zij aangesteld waren (minimum 2, maximum 5 notarissen per kanton); de 2e
met standplaats in de hoofdplaats van een rechtbank van Eerste Aanleg,
was bevoegd in het rechtsgebied van deze rechtbank; de 1e kategorie,
met standplaats in de hoofdplaats van een Hof van Beroep, was bevoegd
12

Vrijstelling hiervan kon verleend worden door de koning op eensluidend advies van de procureur des konings. Organieke wet van 25 ventöse an XI art. 43 en
44. Deze en de hier volgende gegevens werden ons overgemaakt door de heer notaris
J. Van Damme te Brugge, waarvoor onze oprechte dank.

334

voor het rechtsgebied van dit Hof. Dit verklaart de relatief talrijke mutaties van de notarissen in de 19e eeuw. Het is pas het K.B. van 13 december 1935 dat aan de notarissen verbood handel te drijven, zich borg te
stellen voor leningen, fondsen te beleggen, enz. Het feit dat de regering
de notarissen benoemde, of hun standplaats kon wijzigen, maakte van
deze ambtenaren, zoals van alle andere, gewillige kiesagente.n, die over een
aanzienlijk net van relaties beschikten.
In de loop van de 19e eeuw zien wij het aantal notarissen in de provincieraad geleidelijk afnemen, en plaats maken voor een toenemend
aantal industriëlen en handelaars. Uit het onderzoek van de erfenisaangiften blijkt het bezit aan onroerende goederen van de notarissen zeer
verwant te zijn met dat van ... de brouwers. Een extreem geval is wel dit
van P.J. Forrest te Wervik. Hij is gemeentesecretaris, notaris én brouwer,
en bezit amper 10 ha grond, maar daar staan 17 huizen op, 21 herbergen
en 1 brouwerij, en zijn passief bedraagt voor 226.056,11 fr. door hem
aangegane leningen. Daartegenover worden er in de erfenisaangifte van
brouwer J.A. De Coninck, te Stasegem, 61 huizen en hoeven vermeld,
maar geen enkele herberg - misschien is dit gewoon een kwestie van
taalgebruik. S. Van Eecke, brouwer te Moorslede, bezit 27 ha, met 35
huizen, 13 herbergen, 3 smidsen, 1 cichoreiast, 1 hoeve, en daarnaast
heeft hij 20 hypothecaire leningen toegestaan voor een globaal bedrag van
57.325 fr. Br. Verlez, notaris, te Moorslede, bezit 64 ha met 34 herbergen,
1 brouwerij, 8 huizen, 1 cichoreiast, 1 smidse, 1 bakkerij en 1 hoeve, hij
heeft in totaal voor 146.109,24 fr. leningen toegekend en heeft zelf voor
30.232 fr. leningen aangegaan (geld dat bij hem belegd is).
De handelaars en nijveraars hebben in algemene regel een gemengd
bezit: huizen en gronden. F. Perlau, afstammeling van een familie van
opkopers van zwart goed, maakt hierop een uitzondering. Hij bezit 145 ha
landbouwgrond en vetweiden, met tenminste 6 hoeven en huizen. Hij
heeft een passief van 273.235,50 fr. aan aangegane leningen. Ch. Serweytens bezit 305 ha, waarvan 293 ha duinen te Knokke en Heist, 11
huizen, een houtzagerij en een molen. L. De Lescluze bezit slechts 22 ha,
hoofdzakelijk een hoeve en wat hoveniersland, de hypothecaire leningen
die hij heeft aangegaan bedragen precies de helft van het actief van zijn
bezit. L. Maes, aannemer van openbare werken, bezit 13 ha, waarop
een fabriek en 3 magazijnen staan, 19 huizen, 1 molen, 1 hoeve en 1
herberg. Hij is de enige van wie het bezit van 'industriegrond' vermeld
wordt. Het politiek gewicht van de handelaars en nijveraars komt niet
meer van hun bezittingen, veeleer van hun relaties.
Dit is nog meer het geval voor de rechters, ambtenaren, advokaten en
dokters met uitzondering van grootgrondbezitters zoals een A. de Vrière,
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een J. Goddyn of een Van Severen. Zij hebben meestal een gering bezit.
zoals een P. Boutens, die op 24 aren 16 woonhuizen staan heeft, of een
P.J. Rembry die op bijna 2 ha, 5 huizen heeft. Het meest schrijnend voorbeeld is wel dat van gouverneur B. Vrambout wier passief van 62.725,87
fr. (schulden o.a. daterende van 1852) kan gedelgd worden door de openbare verkoping van zijn meubels, zilverwerk en boeken (samen 10.962,90
fr.) en zijn wijnkelder (46.706,60 fr.), en dank zij de hulp van zijn
politieke vrienden, die twee jaar na zijn dood een wet stemmen om de
26.388,73 fr. die hij schuldig was aan de 'Plaatselijke Fondsen' ten laste
te leggen van het Rijk.

3. Socio-politieke evolutie van de raad
In de nieuwe provincieraad van 1836 is de macht in handen van de
bezitters van onroerende goederen - net zoals in de Provinciale Staten.
9 van de 64 raadsleden (14 %) komen voor op de lijst van 103 verkiesbaren voor de Senaat voor 1837; 8 raadsleden betalen meer dan 1000
gulden of 2.116,40 fr. belasting. Nu zijn er van de 103 verkiesbaren
slechts 56 die meer dan 2.116,40 fr. belasting betalen. Het overwicht van
de eigenaars kan niet verwonderen aangezien de provincieraad voor de
wetgever essentieel een bestuurlijk, en niet een politiek lichaam is. De
bezitters van onroerende goederen verenigen in zich, in principe, alle kwaliteiten die men van een goed beheerder kan verwachten : sociaal aanzien, door hun rang in een traditioneel sterk gehiërarchiseerde maatschappij - in zijn testament van 19 juli 1883 schrijft Charles Breydel: dat
hij wil begraven worden avec les honneurs dus à mon rang 13 ; ontwikkeling - meerdere grootgrondbezitters zijn doctor in de rechten; ervaring
in het beheer van goederen en geld; talrijke relati(!s o.m. door hun familieverwantschappen; en vrije tijd - men vergete niet dat de niet-Brugse
raadsleden, tijdens de zittingen van de provincieraad, voor de duur van
de zittijd te Brugge verblijven.
Tussen 1836 en 1848 hebben de verkiezingen eerder een confidentieel
karakter, aangezien de 64 provincieraadsleden verkozen worden door
ongeveer 6.500 kiezers 1 \ hetzij gemiddeld 100 kiezers per raadslid, waarvan in het algemeen ongeveer de helft aan de verkiezingen deel neemt.
Het was dus zeer goed mogelijk dat elke kandidaat persoonlijk al zijn
R.A.B. W. Registratie en Domeinen Serie 187, erfenisaangiften Brugge. 1, 1885.
In 1837 : 6.750, in 1847: 6.195, dit is respectievelijk 159 en 423 meer als
voor de Kamer. Cfr. Rapport sur l'état de l'administration ... 1838, p. 6.
Ja

14

336

kiezers kende 1 5 • De aanwezigheid van een groot aantal rechters en ambtenaren, die om den brode kiesagenten waren voor hun (politieke) werkgevers, maakte van de provincieraad een gedwee instrument in handen
van de politieke overheid. Oppositie tegen het centraal bestuur was uitgesloten. In 1848 wordt het kiezerskorps ongeveer verdubbeld: 11.036
voor gans de provincie 16 • De provincieraad ondergaat een grondige wijziging in haar samenstelling, niet zozeer lijkt het ons door de uitbreiding
van het kiezerskorps, dan wel door het uitsluiten van de rechters en
ambtenaars, wier plaatsen door andere bezitters van onroerende goederen
ingenomen worden. Van de 64 raadsleden zijn er 11 (17 %') die voorkomen op de lijst van 105 verkiesbaren voor de Senaat in 1848. 7 raadsleden behoren tot de 52 verkiesbaren die méér dan 2.116,40 fr. belasting
betalen. In vergelijking met 1836 is er een toename van 3 % van de
verkiesbaren voor de Senaat, in de provincieraad. De uitbreiding van het
kiezerskorps zal geleidelijk voelbaar worden op de samenstelling van de
Raad, door het verpolitiseren van dit kiezerskorps. Het is moeilijk hierbij
oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Veiligheidshalve willen wij ons
beperken tot het aanduiden van enkele componenten van dit proces.
Er is de verpolitisering van het openbaar leven op het nationaal vlak.
De ideologische tegenstellingen tussen katholieken en liberalen waren
ouder dan het bestaan van het Belgisch Rijk, maar om tactische redenen
waren zij bevroren, zolang dit Belgisch Rijk geen bestaanszekerheid had 17 •
Deze bestaanszekerheid schijnt verworven met de aanvaarding door Nederland van het Verdrag van de XXIV Artikelen in 1839. De organisatie
van het bestuur in het land noopt tot de behandeling van een aantal wetten- zoals de wet op het lager onderwijs in 1842- die een ideologische
stellingname impliceren en dus automatisch de ideologische tegenstellingen in de politieke arena actualiseren. Officieel poogt men het unionisme
in stand te houden, maar feitelijk is men daar niet meer toe in staat18 •
De uitbreiding van het kiezerskorps heeft voor gevolg dat de tot dan
toe aangewende beïnvloedingskanalen weinig vat hebben op de nieuwe
kiezers. Men moet nieuwe beïnvloedingskanalen aanwenden. Deze zijn

15 1849, p. 26. Els Witte, Politieke Machtsstrijd ... , dl. I, p. 272. Ziet in het invoeren van de kiessecties door de wet van 30 juni 1842 een katholiek kiesmanoeuvre
dat toelaat het kiezerskorps beter te bewerken door het uitsplitsen ervan.
16 Id. 1849, p. 31. Voor de Kamer zijn het er 609 minder.
17 H. Haag, Les origines du catho/icisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain 1950, pp. 121-138.
1 8 Cfr. Fr. Van Kalken, La fin de ['unionisme en Belgique in Mélanges d'histoire of/erts à Henri Pirenne, Bruxelles 1926, t. 11, pp. 611-618.
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o.m. de pers en de kiespamfletten19 , maar ook het zich bekend maken

door het bekleden van ondergeschikte openbare functies : brandweer,
burgerwacht, bestuur van de Burelen van Weldadigheid of de Burgerlijke
Godshuizen, en de lidmaatschappen, voorzitter- en erevoorzitterschappen
van culturele of ontspanningsverenigingen, waar men onze provincieraadsleden, omwille van hun socio-professionele status, niet zou verwachten,
zoals toneel-, zang- en muziekmaatschappijen en schuttersgilden. (Maar
deze laatste hadden aanvankelijk wellicht nog niet uitsluitend het karakter van ontspanningsmaatschappijen; onder het Ancien Regime, en nog
in de Nederlandse Periode vormden zij immers een soort burger-militie.)
Wat vroeger reeds gebeurde- men denke aan de Jacobijnse Club of de
Société Littéraire te Brugge - gebeurt ook nu : sommige van deze verenigingen worden politieke cenakels, waar tussen vier muren heel veel besproken wordt, zonder dat wij er sporen van terugvinden. Wellicht de
merkwaardigste is de aloude Brugse Sint~Sebastiaansgilde, die een schuttersvereniging was voor notabelen, zonder onderscheid van opinie. Wij
zien er katholieke provincieraadsleden lid worden (Ch. Serweytens in
1831, E. Le Bailly de Tilleghem in 1847, Eug. De Cockin 1848, F. Van
den Abeele in 1854, A. Ronse in 1857, J. Strubbe in 1866), naast liberalen (L. vander Hofstadt in 1830, J. Maertens en A. Goupy de Beauvolers in 1833, E. de Nieulant in 1834, A. de Vrière, latere gouverneur,
in 1836, J. Dujardin in 1837, A. De Busschere in 1839, enz. enz.). Ook
niet-BruggeJingen worden lid (bvb. B. Vrambout in 1853, H. Durnortier
in 1855 en H. Van Dromme in 1861). In 1868 beslist de Eed van deze
Gilde de functies van proost en de zielemissen voor de overledenen af
te schaffen 20 • Vanaf dat ogenblik is de Gilde een verzamelplaats voor
liberale kopstukken uit het Brugse - 'Société royale, loyale et libérale'
zoals ze zichzelf in 1883 noemden - het liberale equivalent van de
Nobele Confrerie van het Heilig Bloed. Wij weten helaas niet of de katholieken zich uit de Gilde teruggetrokken hebben 21 • Ook de bestuurscommissie van het Koninklijk Gesticht te Mesen schijnt een politiek cenakel
te zijn geweest.
1 9 Cfr. Th. Luyck, Een halve eeuw zegelrecht op de Belgische pers (sept. 1797mei 1848) in M ededelingen van de K. Vlaamse Academie van België. Klasse der
L etteren 18(1956) nr. 4, 29 p.
2 0 H. Godar, Histoire de la Gilde des Archers de Sm'nt Sebastien de la Ville de
Bruges, Bruges 1947, p. 457. Deze ommekeer gaat gepaard met de verfransing van
de Gilde in 1865, id. p. 455.
2 1 Dokter H. Godar deelde ons per brief van 5.11.1975 mee dat het uit het
archief niet op te maken valt wanneer de leden verdwenen zijn, door overlijden of
door ontslag.
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In de meeste gevallen kunnen wij door vergelijking van de data vermoeden dat onze provincieraadsleden hun cursus honorum opbouwen
via al deze lidmaatschappen en via de specifieke gemeentelijke openbare
mandaten: gemeenteraadslid, schepen, burgemeester. De meeste provincieraadsleden hebben een dergelijk mandaat vooraleer zijn hun provinciaal mandaat verwerven. Wij komen daar later op terug. Het meest voor
de hand liggend beïnvloedingskanaai is dat van de politieke verenigingen
die echter niet het equivalent zijn van onze huidige politieke partijen met
hun centrale bestuursorganen die verschillende standen of belangengroepen bundelen en hun hiërarchische geledingen, maar veeleer plaatselijke
verenigingen, die alleen in de verkiezingsperiodes (dat is ongeveer om het
anderhalf jaar) actief zijn, en die men tracht te overkoepelen door nationale overlegorganen zonder veel reële invloed. Een dergelijk liberaal
overlegorgaan wordt reeds gesticht in 1846. Het katholieke equivalent
officieel in 1865, maar vanaf 1852 worden de katholieke (kies)verenigingen gesticht2 2 , zoals La Concorde te Brugge in 1852, waarvan alle
katholieke politieke mandatarissen lid waren.
Het opkomen van de politieke kiesverenigingen gaat gepaard met het
opkomen van een nieuwe generatie politiekers, die geen binding meer
hebben met het voormalig unionisme, en nieuwe interpretaties geven aan
de grondwet en de wetten gestemd ten tijde van het unio.nisme 23 • Zo verliest de Provincieraad zijn oorspronkelijk louter administratief karakter,
en wordt steeds meer een politiek lichaam.
Al deze wijzigingen gaan gepaard, in de provincieraad, met een verschuiving van de macht van de bezitters van onroerende goederen, naar
de industriële burgerij en de vrije beroepen (advokaten en geneesheren) .
Dit is een verschuiving van de niet-actieve, naar de actieve bevolking. Het
lijkt ons dat er geen causaal verband bestaat tussen deze verschuiving en
de overgang van de macht van de ene politieke groep naar de andere,
die zich tezelfdertijd voltrekt. Wij zouden het causaal verband hiervoor
eerder zoeken in de tegenstelling tussen de radicaler wordende liberalen
en de conservatief blijvende katholieken. De nee-unionisten die zich in
1860 te Brugge voor het eerst aanmelden en die enkele jaren later de
22 Cfr. K. Van Isacker, Werkelijk en wettefi:jk land, Antwerpen 1955, p. 93. In
een brief van juni 1850, aan Eug. van Outryve d'Ydewalle, maakt J.B. de Béthune
gewag van " la première fois que les conservateurs [te Brugge] tentent sérieusement
la lutte et qu'ils sont parvenus à s'organiser un peu solidement ici". ADB Marke.
23 Cfr. de merkwaardige studie van A. Miroir, Jules Bara, novateur. Essai sur
la conception des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans la doctdne juridique beige
1830-1859, in L 'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine. M élanges ... Aloïs Simon,
Bruxelles 1975, pp. 435-462.
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kopstukken worden van de katholieke kiesvereniging, zijn hoofdzakelijk
grootgrondbezitters : Ch. Serweytens, Baert Vanneste, Van Caloen de
Gourcy, de Tilleghem Goethals, L. Van Ockerhout, Ch. de Schietere de
Lophem, Eug. De Cock. Men kan er uit afleiden dat dus ook voor de
nieuwe kiezers van de provincieraad de traditie het sterkst doorwoog of
dat zij nog steeds onder de invloed stonden van de traditionele machthebbers.
Het kiezerskorps is in 1872 van 14.267 tot 26.122 opgeklommen24 ,
op een totale bevolking van 670.840 inwoners. In de nieuwe raad staan
11 van de 69 leden (16 % of 1 % minder dan in 1848) ingeschreven
op de lijst van 111 verkiesbaren voor de Senaat. Van deze 11 behoren er
5 tot de 58 verkiesbaren die meer dan 2.116,40 fr. belasting betalen.
De eerste dertien jaar van deze nieuwe raad worden gedomineerd
door de politieke strijd tussen de Raad en het centraal bestuur van het
Rijk, en meer speciaal door de politieke strijd rondom de schoolwet van
1879. Deze strijd heeft zijn betekenis voor de samenstelling van de Raad
in de daarop volgende jaren. Na 1878 zieh wij immers raadsleden opdagen die zich verdienstelijk gemaakt hebben als lid van een of ander
katholiek schoolcomité of als weldoener van de katholieke scholen. Zoals bv. een H. Ballekens, Al. Struye, M. Van der Bruggen, P. Van Tours,
enz. Weldoener van de katholieke scholen betekende meer dan alleen
maar een aalmoes schenken. Wie het register met de Beschrijving van de
schoolstrijd in elke parochie 1879-.1903 25 naslaat, stelt vast dat de weldoeners hetzij een school bouwen, hetzij een huis of grond ervoor ter
beschikking stellen, hetzij de wedde betalen van 1 of meer leerkrachten,
enz. Met andere woorden wij zitten andermaal in de vermogende klasse,
en in de eerste plaats bij onze welbekende grootgrondbezitters.
Toch zien wij kort daarop - en nog voor de nieuwe algemene verkiezing van 1894, tengevolge van het invoeren van het Algemeen Meervoudig Stemrecht - kandidaten opduiken uit streken die tot dan toe
nagenoeg geen vertegenwoordiger hadden in de raad : de badsteden en
de grenssteden. Aangezien het hier gaat om steden wier opkomst en bevolkingstoename te wijten is aan economische oorzaken: grensarbeid en
toerisme, behoren deze nieuwe vertegenwoordigers tot de groep nijveraars
enz.
In 1894 wordt het kiezerskorps andermaal uitgebreid. Het kiezerskorps
voor de provincieraad is voortaan identiek aan dit voor de Senaat. Het
totaal aantal kiezers bedraagt nu 140.703 op een totale bevolking van
24

25
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1872, p. 7.

764.879 koppen, hetzij zes maal meer dan in 1872, en twintig maal
meer dan in 1836. Van deze 140.703 kiezers hebben er 86.767: 1 stem,
33.877 : 2 stemmen en 20.059 : 3 stemmen, in totaal 214.698 stemmen,
waarvan meer dan de helft, namelijk 127.931 behoren aan de kiezers met
méér dan 1 stem 2 6 • Om 2 stemmen te hebben moest men 35 jaar oud
zijn, gehuwd en ten minste 5 fr. personele belasting betalen op de handelswaarde, de deuren en vensters en de inboedel van bewoonde huizen,
ofwel een kadastraal inkomen hebben van tenminste 48 fr., ofwel een
openbare schuldbekentenis of een spaarboekje bij de Algemene Spaaren Lijfrentekas met een rente van tenminste 100 fr. Om 3 stemmen te
hebben moest men in het bezit zijn van een diploma van tenminste hoger
secundair onderwijs, of een (in de wet opgenoemde) functie bekleden of
bekleed hebben die een gelijkaardige kennis veronderstelt2 7 • De verruiming van het kiezerskorps speelt dus nog altijd in het voordeel van de
bezittenden, die met hun stemmen in meer, nog altijd de meerderheid
vormen. Het merkwaardige van de verkiezingen van 1894 en later is
wel, dat zij, in tegenstelling tot wat er zich voor doet op het nationaal
vlak, geen weerspiegeling vormen van de opkomst van de nieuwe (derde)
politieke generatie. Moeten wij eraan herinneren dat de parlementsverkiezingen van 1894, nog voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, aan de socialisten 28 zetels opleverden, terwijl de progressieve en democratische tendens zowel bij de katholieken als bij de liberalen versterkt uit de strijd kwam. Hier is duidelijk een nieuwe generatie
aan de macht gekomen. Niets daarvan in de provincieraad, of nauwelijks
aanwijsbare symptonen: het verschijnen van enkele nieuwe beroepen die
wijzen in een democratische richting : gasthofhouders, landbouwers (waarover straks meer) en typograaf - een unicum, die verkozen als 2e suppleant in 1898 niet zoveel kans maakte om binnen de zes jaar in de
Raad te verschijnen, maar reeds in 1902 zal profiteren van de wisselvalligheden van het politiek leven. Wij hebben gezien hoe vanaf de
negentiger jaren, in meerdere kantons de kristen-democraten, socialisten
en waarschijnlijk de vlaamsgezinde of democratisch gezinde liberalen bij
de provincieraadsverkiezingen een bedreiging gaan vormen. Het behoud
van het stelsel van de absolute meerderheid voor de verkiesbaarheid,
sneed hen echter de pas af. Zij behoorden ontegensprekelijk tot de nieuwe
generatie.
Wij zullen er verder op wijzen hoe na 1894 alleen ouderen een mandaat in de Provincieraad verwerven, - dat is dus net het tegenover26
27

Rapport sur l'état de l'administration ... 1895, pp. 22-23.
Kieswet van 12.04.1894 art. 4, 5 en 6.
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gestelde van een 'nieuwe generatie', en het steekt schril af tegen wat zich
tussen 1864 en 1872 heeft voorgedaan. Na 1894 wordt zeer bewust, terwille van de verkiezing van provinciale senatoren, een reactionaire koers
gevolgd. Dit moge alleen al blijken uit het feit dat op de 76 raadsleden
van 1894 er 19 ingeschreven staan op de nu weliswaar uitgebreide lijst
van 157 verkiesbaren voor de Senaat, hetzij 25 %, wat een vermeerdering
betekent van 9 % ten opzichte van 1872. Van deze 19 zijn er 16 die
een kadastraal inkomen hebben van tenminste 12.000 fr. (op 138 ingeschrevenen).
De zeer geleidelijke democratisering die zich toch in de Raad voordoet
lijkt ons niet alleen het gevolg van het uitbreiden van het stemrecht,
het opkomen van de bad- en grenssteden enz., maar ook het gevolg van
het geleidelijk zeldzamer worden van de grootgrondbezitters tengevolge
van de afbrokkeling, door de opeenvolging van generaties, van het grondbezit, dat in het begin van de eeuw zo'n uitzonderlijke concentratie had
gekend. Is de herziening van de normen voor de verkiesbaarheid voor
de Senaat daar niet een illustratie van ? Deze worden teruggebracht van
een belasting van 1.000 Gulden of 2.114,60 fr. naar een belasting van
1.200 fr. of een kadastraal inkomen van 12.000 fr. wat overeenstemt met
een grondbelasting van 840 fr. Deze geleidelijke verbrokkeling geeft nu
ook de kans aan de boeren om beter vertegenwoordigd te zijn in de Raad,
en dat op een ogenblik dat de industrie en de handel, blijkens de volkstelling van 1890 méér mensen tewerk stelt dan de landbouw (38,47 %
tegen 32,32 %) Voor 1894 hadden wij wel reeds enkele 'landbouwers'
aangetroffen onder de provincieraadsleden - men herinnere zich L. Van
Damme en Ph. Tavernier die in 1852 te Brugge verkozen werden - ,
maar het ging hier zo goed als zeker om 'landbouwers-eigenaars', een
soort hereboeren.
De reële belangstelling voor de boeren is ongetwijfeld het gevolg van
de stichting in 1885 van de corporatistische Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond van West-Vlaanderen. Op 8 augustus 1885 publiceerde de
Gazette van Brugge een bijvoegsel met een uitvoerig opstel van de hand
van K. Beyaert-Storie, over de noodzaak van een dergelijke bond 28 • Hierin wordt een hoofdstuk gewijd aan de provincieraad :
"Iets waarop de bond nog werken zou, het ware om landbouwers naar

28 Overgenomen in M. Vermeire, Geschiedkundige schets van West-Vlaanderen's
landbouw, Brugge 1935, pp. 291-305. Zoals voor andere diensten verlenende katholieke verenigingen uit die tijd, (cfr. St. Raphaëlsgenootschap voor emigranten) werd
ook hier een Duits model gevolgd: de Westfalischer Bauern-Verein. Graaf Waldbott
de Bassenheim had deze alhier bekend gemaakt.
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den gauraad (provincialen raad) te zenden.
Hier gelijk elders zijn er te veel heeren, te vele rechtsgeleerden en
mannen die voor bezonderste hoedanigheid hebben dat zij rijke of welsprekende zijn . . . Toch gaat mij een dingen tegen, 't is dat de landbouw
daar ook niet vertegenwoordigd en is ... En men gelieve wel te bemerken
dat de gauraad bijna uitsluitelijk de belangen van den landbouw voor te
staan heeft : wateringen, kalsijden, buurtwegen, vaarten, bruggen, al dingen die den landbouw onmiddellijk aangaan, worden daar gedurig besproken en beslist.
Zekerlijk, rechtsgeleerden en grondeigenaars moeten er in de gauraad
zijn : maar waarom moeten de landbouwers als 't ware stelselmatig uitgesloten blijven? 'kEn wille niet alleenlijk van 't kanton Brugge spreken,
maar ook van al de kantons van geheel West-Vlaanderen die ons notarissen en eigenaars bij de macht zenden en geene landbouwers . .. "
Beyaert stelt voor dat de Bond haar kandidaten zou aanduiden bij de
provincieraadsverkiezingen.
Het initiatief van Beyaert werd ingepalmd door de katholieke grootgrondbezitters.
Onder de 22 stichtende leden treffen wij 9 provincieraadsleden of gewezen provincieraadsleden aan : Bugeen De Cock, voorzitter, Leo van
Ockerhout, ondervoorzitter, Emm. en Eug. van Outryve d'Ydewalle, G.V.
de Crombrugghe de Looringhe, Et. de Vrière, A. Ronse, A. van Cal oen,
L. Van Damme. Het zijn allemaal eigenaars ... Vanaf 1889 breidde de
invloed van de Bond zich uit tot Roeselare-Tielt en Kortrijk.
Onder invloed van de in 1890 gestichte Boerenbond, die aanvankelijk
in West-Vlaanderen moeilijk voet aan wal kreeg, worden de standregelen
van de Eigenaars- en landbouwersbond in 1896 herzien, waarbij de nadruk nu niet meer alleen gelegd wordt op de eigenaars maar ook de landbouwers meer aan hun trekken komen. Maar nog in 1923 wordt erop
gewezen dat de Boerenbond als 'standinrichting' zich alleen voor de
boerenbelangen inzet, terwijl de Eigenaars- en Landbouwersbond 'standenverbroedering' beoogt 29 •
Op 3 maart 1900 belegt de Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge
een vergadering "om te beraadslagen over de kandidaten die de Bond zal
voorstellen voor de aanstaande kiezing voor Kamer en Senaat 10 ". Het is
de eerste vergadering van dit soort waarover wij iets vernemen, zij volgt
op de "opneming [van de Bond] in de opnieuw ingerichte Katholieke en
M. Vermeire, o.c., pp. 497-498.
De West-Vlaamsche Landbouwer 10.03.1900 geciteerd in M. Vermeire, o.c.,
p. 448.
29

30
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Grondwettelijke Kiesvereeniging van het arrondissement van Brugge",
maar op 24 maart daaropvolgend vernemen de leden van de Bond van
de door hen aangeduide kandidaten, dat deze voordracht "kwalijk opgevat geweest is door de oppersten van de Kiesvereeniging en aanzien als
een werk van verdeeldheidn .'' De Bond wordt op politiek vlak voortaan
het zwijgen opgelegd. Toch zullen wij een aantal vooraanstaanden van de
Bond - en niet alleen grootgrondbezitters - zoals de landbouwingenieur
J. Storme uit Lichtervelde, in de provincieraad verkozen zien worden.
De aanwezigheid van een paar landbouwingenieurs en enkele boeren
of gasthofhouders verandert niets wezenlijks aan de samenstelling van de
Raad die stevig in handen is van de bezittende klasse, zozeer dat het
parlement in de verkiezing van de provinciale senatoren door de provincieraden, vanaf 1894, een waarborg zag voor het behoud van het conservatief karakter van de Senaat. Op dat ogenblik hadden de katholieken
de meerderheid in 6 van de 9 provincieraden. De vertegenwoordiging van
de 'eigenaars' ligt in 1894 weliswaar gevoelig lager dan dit het geval was
in 1848, maar zij is nog superieur aan deze van 1836 .. . De algemene
verkiezingen van 1894 versterken vooral de vertegenwoordiging van de
vrije beroepen, wier sociale status er dus blijkbaar op vooruitgegaan is.
De grote verschuiving die merkbaar is in de samenstelling van de Raad
tussen 1836 en 1921 is de overgang van de macht van de economisch
niet actieve adel en grootgrondbezitters, naar de economisch actieve
burgerij, wier aanzien stoelt op een meer gediversifieerde vorm van bezit,
waarbij het grondbezit echter nog altijd doorslaggevend is. Op de 470
effectieve provincieraadsleden, tussen 1836 en 1921, zijn er 151 of 32 %
ingeschreven op de lijsten van verkiesbaren voor de Senaat.

4. De leeftijd van de Provincieraadsleden en het belang hiervan voor hun
carrière.

Maar wat konden deze notabelen en burgers dan wel van een provinciaal mandaat verwachten ? Vooraleer op deze vraag te antwoorden, willen wij eerst de leeftijd van de nieuwverkozen provincieraadsleden onderzoeken.

31 Id. p. 450 .. Men vergelijke supra p. 309, wat er met de Vlaamsche Broederbond gebeurd was in 1875-1877.
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leeftijd

1836-1847
1848-1871
1872-1893
1894-1921
Totaal

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

3

18
37
49
16

27
52
29
21

30
32
22
35

22
20
14
13

6

120

129

119

69

14

+ 75
1

onbekend totaal

2
1

4
2
3
6

105
148
119
98

4

15

470

5

Om deze leeftijdsgroepen juist te kunnen beoordelen hebben wij de gemiddelde levensduur berekend van onze raadsleden. Rekening houdend
met de evolutie van de geneeskunde, die de levensduur verlengd heeft,
hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de provincieraadsleden gestorven vóór 1872, en daarna.
Vóór 1872 is de gemiddelde levensduur 65 jaar. Na 1872, 70 jaar.
Deze cijfers liggen gevoelig hoger dan de gemiddelden berekend op het
totaal van de bevolking. Circa 1850 is dit gemiddelde voor het arrondissement Kortrijk bijvoorbeeld 31 jaar32 • Het verschil van onze cijfers is
te verklaren door het feit dat de provincieraadsleden uitsluitend mannen
zijn, van minimum 25 jaar, een leeftijd waarop de 'natuurlijke selectie'
(kindersterfte, enz.) reeds had plaats gehad, en dat zij behoorden tot ee.n
bevoorrechte klasse, die zich degelijke geneeskundige zorgen kon permitteren.
Bij het overlopen van de tabel valt vooreerst de leeftijd op van de
raadsleden verkozen tussen 1836 en 1847. Meer dan de helft is ouder dan
45 jaar en slechts ongeveer 1/ 6e jonger dan 35 jaar. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van de oudleden van de Provinciale
Staten. Op een veroudering volgt noodzakelijk een verjonging. Vanaf 1848
stellen wij deze vast. Het is de periode waarin de nieuwe generatie opkomt. Ook na 1872 worden hoofdzakelijk jonge raadsleden verkozen.
Dit verandert plots vanaf 1894. Nu stellen wij een duidelijke veroudering
vast, nog meer uitgesproken dan voor de periode 1836-1847. Wij menen
dat de verklaring hiervoor dient gezocht te worden in de stabiliteit van
de provincieraad en het gering enthousiasme van de raadsleden om hun
zetel aan jongeren af te staan, maar veel meer nog in het invoeren van
de provinciale senatoren, die door de provincieraden moesten verkozen
worden.
Om deze reden werd de minimum leeftijd voor de kiezers van de pro3 2 J. Vrancken, ifopographi'e m édicale de ['arrondissement administratif de Courtrui, Bruges 18 53, p. 179.
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vincieraad gelijkgesteld aan deze van de kiezers voor de Senaat, namelijk

30 jaar. Maar om verkiesbaar te zijn voor de provincieraad volstond de
minimum leeftijd van 25 jaar ! (40 jaar voor de Senaat) 33 • Met deze anomalie, die in de provinciale kieswet van 22 april 1898 bestendigd werd,
heeft men in West-Vlaanderen geen rekening gehouden : de twee jongste .nieuw verkozenen in 1894 zijn respectievelijk 30 en 34 jaar. Men kan
vermoeden dat de katholieke partij, die op 4 na alle provinciale mandaten
in haar bezit had, liever oudere kandidaten voordroeg voor de provincieraad om het conservatief karakter van de Raad - en derhalve van de
provinciale senatoren te bestendigen.
Een andere tabel kan deze beweringen kracht bijzetten. Wij onderzoeken de leeftijdsgroepen bij de vier algemene verkiezingen van de
Raad, en maken een onderscheid tussen de nieuw verkozen en de herkozen leden.

leeftijd
1836
Nieuw
Herkozen

25-34 35-44 45-54 55-64 65-75
5

13
3

13
6

8
8

2

6
6

2

+ 75

1

1848
Nieuw
Herkozen

9
2

11

7

10
10

1872
Nieuw
Herkozen

8
3

5
16

3
10

15

6

1

1894
Nieuw
Herkozen

2
8

1
21

7
17

8

7

3

onbekend totaal
2
2

1
2

1
1

63

64

69

76

Deze tabel bevestigt de eerste maar is bijzonder relevant voor de verkiezing van 1872. Wij stellen vast dat er dat jaar 16 raadsleden tussen de
35 en de 44 jaar herkozen worden, en 3 tussen de 25 en de 34 jaar.
Deze tabel bewijst dus duidelijk de verjonging die de Raad ondergaan
heeft tussen 1864 Gaar waarin de meerderheid van de Raad in katholieke
handen komt) en 1872, en bevestigt dat deze verjonging is doorgegaan
tot 1894, aangezien van de 49 raadsleden, jonger dan 35 jaar, die tussen
33
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Kieswet 12.04.1894, art. 1, provinciale kieswet 22.04.1898 art. 1 en 24.

1872 en 1893 verkozen werden (zie vorige tabel), er 29 nog geen 45
jaar zijn in 1894. In dat jaar behoren 7 van de 11 nieuw verkozen leden
echter tot de leeftijdsgroep 45-54 jaar, wat wijst op een weloverwogen
keuze, die door de latere verkiezingen bevestigd wordt.
Het groot aantal herverkozene.n in 1872 en 1894 wijst op de stabiliteit
van het kiezerskorps - dat nochtans telkens een grondige uitbreiding
heeft gekend - het verklaart tevens de veroudering van het politiek personeel : 7 van de 69 raadsleden in 1872 (hetzij 10,14 % ), is meer dan
65 jaar; in 1894 : 10 van de 76 raadsleden (hetzij 13,15 % ). Zonder gevaar zich te vergissen kan men beweren dat een dergelijke evolutie moest
uitmonden - ook zonder Eerste Wereldoorlog - in een grondige hernieuwing van de Raad. De moderne democratie kent immers geen politieke mandaten-voor-het-leven !
Wij hebben reeds eerder gewezen op de cursus honorum die een aantal provincieraadsleden opbouwen aan de hand van diverse lidmaatschappen en ondergeschikte openbare mandaten. Een belangrijke rol spelen hierbij de officiële gemeentelijke mandaten. Van de 470 raadsleden
die tussen 1836 en 1921 lid waren van de Westvlaamse provincieraad,
zijn er 156 die geen gemeentelijk mandaat hebben bekleed, of waarvan
wij niet zeker zijn dat zij vóór hun verkiezing als provincieraadslid reeds
een gemeentelijk mandaat bekleedden. Van de overige 314 zijn 89 gemeenteraadslid, 73 zijn schepen en 98 burgemeester vóór of op het
ogenblik van hun verkiezing; 46 worden gemeenteraadslid, 2 schepen en
12 burgemeester tijdens of na hun provinciaal mandaat. Deze cijfers
illustreren de zeer nauwe samengang van de gemeentelijke en provinciale
mandaten. In de overgrote meerderheid van de gevallen is het provinciaal mandaat de bekroning van een politieke carrière. Niettemin kan
.niet betwijfeld worden dat een aantal provincieraadsleden, die op gevorderde leeftijd verkozen worden, deze verkiezing veel meer te danken
hebben aan de moeilijkheid personen te vinden die een mandaat willen
aanvaarden, dan aan hun eigen loopbaan. De voorbeelden, bij beide partijen, liggen voor het grijpen. In de meeste gevallen doen dergelijke kandidaten slechts één ambtsperiode uit.
In 1836 zetelen er 2 raadsleden, die tussen 1831 en 1836 in de Kamer
gezeteld hadden, in 1837 en 1840 worden er nog twee oud-volksvertegenwoordigers provincieraadslid. Na 1840 doet dit zich niet meer voor. Omgekeerd worden 36 raadsleden volksvertegenwoordigers, 17 worden senator, en 3 (na 1894) provinciaal senator. Ais wij de leeftijd onderzoeken
waarop deze latere parlementsleden voor het eerst in de provincieraad
verschijnen, stellen wij vast dat de provincieraad dient als een lanceer347

basis voor jonge politiekers :
25-34 jaar : 31
35-44 jaar: 18
45-54 jaar : 7
Eén vierde van de provincieraadsleden, jonger dan 35 jaar op de dag
van hun eerste verkiezing, zijn parlementair geworden en slechts een zevende van de raadsleden tussen 35 en 44 jaar. Omgekeerd heeft meer dan
één derde van de parlementsleden voor West-Vlaanderen tussen 1831 en
1918 zitting gehad in de Westvlaamse provincieraad. Vijf oud-provincieraadsleden hebben het gebracht tot minister. Vanzelfsprekend behoort de
overgrote meerderheid van deze parlementairen - alleszins vóór 1894 tot de grondbezitters.
De provincieraad was niet alleen een bakermat voor toekomstige parlementairen. Zes provincieraadsleden werden gouverneur, waarvan vier
gouverneur van West-Vlaanderen en 16 provincieraadsleden werden arrondissementscommissaris (waarvan 6, vóór 1848, tegelijkertijd raadslid
en commissaris waren).
De provincieraad heeft dus ongetwijfeld beantwoord aan de hoop die
men in 1834 koesterde : "que nos conseils provinciaux pussent devenir
des pépinières propres à fournir au gouvernement des administrateurs
habiles; aux chambres, des membres rompus à l'administration et connaissant à fond les besoins des districts qui les envoient à la législature3 4 .''
Het komt ons voor dat dààr de reële betekenis ligt van de provincieraad in de 19e eeuw. Subsidiair komt daarbij dat een mandaat van provincieraadslid een soort erkenning inhoudt van verdienstelijke plaatselijke
politici of van notabelen-met-politieke-aspiraties, de men niet mag negeren; en in dat laatste geval dient de provincieraad eerder als een eervol
rangeerstation. Volledigheidshalve moeten wij hieraan toevoegen dat de
Raad ook een belangrijke - maar moeilijk te evalueren - rol speelde
bij de voordracht van kandidaten voor de functies van raadsheer bij het
Hof van Beroep en voorzitter en ondervoorzitter van de rechtbanken van
Eerste Aanleg.

S. De Bestendige Deputatie evenbeeld van de Raad.

Zoals wij hoger zegden is de Bestendige Deputatie de emanatie en dus
het evenbeeld van de provincieraad, zowel op politiek als op socio-profes34

1834.
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sioneel vlak. Aanvankelijk telt zij 5 eigenaars en 1 geneesheer. In 1848
doen de advokaten hun intrede, na 1872 nemen ook de nijveraars toe. In
totaal telde de Bestendige Deputatie 13 eigenaars, 13 advokaten, 8 nijveraars, 2 geneesheren, 1 notaris en 1 brouwer. De aard van de functie
verklaart het relatief hoog aantal advokaten. Ook de respectievelijke verjongingen en verouderingen van de Raad vinden wij in de Bestendige
Deputatie terug, en naar het einde van de door ons bestudeerde periode
toe, het zich vastklampen aan het verworven mandaat !
Wat opvalt bij het overlopen van de notulen van de zittingen van de
Bestendige Deputatie is naast een aantal beslissingen van algemene aard :
goedkeuring of afkeuring van begrotingen en rekeningen van gemeentebesturen, Burelen van Weldadigheid, Burgerlijke Godshuizen, Kerkfabrieken, wateringen, leerwerkhuizen, de toelating voor het houden van markten, enz., het groot aantal beslissingen die rechtstreeks de belangen raken
van individuele personen. Het goedkeuren of afkeuren van bouwvergunningen langs de rijks- en provinciewegen, met inbegrip van hun doortocht
door de steden (te Brugge bv. de Steenstraat en de Geldmuntstraat), het
rooien van bomen langs deze wegen, toelating of weigering van de oprichting van fabrieken, installatie van stoomwerktuigen, windmolens,
broodovens, inrichting van vervoerdiensten (messageries) en veerdiensten
(kanaal Brugge-Sluis), verpachting van barrières langs de provinciale wegen. Voordracht van kandidaten of benoeming van gemeentesecretarissen
en gemeenteontvangers, ontvangers van de Burelen van Weldadigheid, bestuurders van de Handelskamers, regeerders van sommige wateringen, bestuursleden van het Koninklijk Gesticht te Mesen, leraars lager onderwijs
en vanzelfsprekend al het provinciepersoneel : sluiswachters, kantonniers,
architecten, beambten, enz. Aanduiding van de leveranciers van schoolbenodigdheden ten behoeve van het lager onderwijs in de provincie enz.
Daarnaast spreekt de Bestendige Deputatie zich uit over de klachten
tegen de inschrijving, de schrapping of de niet-inschrijving op de kiezerslijsten (ook deze voor de verkiezing van de werkrechtersraden, Handelsrechtbanken en de Garde civique !) en doet uitspraak in verband met de
betwiste aanduidingen van de lotelingen, die voor de Deputatie verschijnen om hun gebreken en ziekten te demonstreren, of om de reden van
hun beroep te verklaren. Talrijk ook zijn de beslissingen inzake de vermindering van belastingen : het barrièrerecht, de provinciale taks op honden en paarden, maar ook de klachten in verband met de heffing van de
gemeentelijke belasting {het abonnement).
Ofschoon een deel van deze beslissingen afhankelijk zijn van objectieve
criteria en administratieve automatismen, kan toch niet ontkend worden
dat wij hier staan voor een enorme massa drukkingsmogelijkheden in han349

den van zes personen, en heel dikwijls in handen van één persoon, wanneer een Deputatielid sommige van deze dossiers (zoals bv. de bouw van
fabrieken, of het oprichten van een vervoerdienst) voor nader onderzoek
op verslag krijgt. Dat men daar tijdens de periode van het cijnskiesstelsel
gebruik van gemaakt heeft, staat buiten twijfel.
Op enkele zeldzame uitzonderingen na kunnen wij zeggen dat de
leden van de Bestendige Deputatie personaliteiten waren van formaat,
daarvoor getuigen hun tussenkomsten in de zittingen van de Raad. En
het kan geen toeval zijn dat de meest opvallende persoonlijkheden : B.
Vrambout en J.B. de Béthune hun plaats van lid van de Bestendige
Deputatie mochten ruilen voor die van voorzitter van dit college, terwijl
J. Liebaert op het nationaal vlak een vooraanstaande rol ging spelen.
Ook de Bestendige Deputatie vervulde dus van haar kant de rol van
bakermat, die aan de Provincieraad was toebedacht.

6. Conclusie.
De Provincieraad als socio-politieke instelling heeft een dubbele functie
vervuld : enerzijds een bekroning en erkenning voor lokaal politieke figuren, anderzijds een bakermat voor nationaal politieke figuren.
De Raad bestond aanvankelijk vooral uit vertegenwoordigers van de
begoede standen, grondbezitters en eigenaars, maar er doet zich een evolutie voor naar de industriële burgerij en de vrije beroepen. Deze evolutie
gaat gepaard met een toename van de partijpolitieke invloed, zij volgt
- met vertraging - de opgang van de burgerlijke democratie die zich
op het .nationale vlak manifesteert.
Opeenvolgend doet zich een veroudering, een verjonging en een veroudering voor. De laatste valt samen met de instelling van de provinciale
senatoren. De verjonging gaat gepaard met het aan de macht komen van
een nieuwe generatie, en schijnt geen oorzakelijk verband te hebben met
de politieke machtsverschuiving in de schoot van de Raad.
Als emanatie van de Raad is de Bestendige Deputatie, wier betekenis
- in tegenstelling tot deze van de Raad - veel meer op het politieke dan
op het sociale vlak ligt, de weerspiegeling van de samenstelling en van de
evolutie van de Raad.
Op het professionele vlak is er een tegenstelling tussen de vertegenwoordigers van de zuidelijke kantons, die hoofdzakelijk nijveraars zijn,
en deze van de noordelijke kantons. Deze professionele tegenstelling leidt
tot een zekere politieke tegenstelling, waarvan wij de weerslag vinden in
de samenstelling van de Bestendige Deputatie: het arrondissement Kortrijk
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beschikt, op twee jaar na, voortdurend over een tweede (vrije) zetel in
dit college, terwijl de andere vrije zetel van Oostende, via Brugge, overgaat naar het arrondissement Roeselare-Tielt.
Tot 1921 blijft de Provincieraad een openbaar lichaam voorbehouden
aan notabelen en burgers met aanzien 35 • Een soort club. Het kan dan
ook geen verwondering wekken dat het 'werkelijke land' zich er nooit erg
druk heeft om gemaakt.
Het is pas door de grondwetsherziening van 1921, die niet alleen het
Algemeen Enkelvoudig Stemrecht invoert, maar ook de evenredige vertegenwoordiging, dat er van uit alle oogpunten een echte kloof ontstaat
tussen de 19e eeuwse en de hedendaagse Raad.

35 In het verslag van de Centrale Sectie van de Kamer over de voorgestelde wijzigingen aan de provincie- en gemeentewetten in 1883 (Chambre des Représentants.
Doeurnenis Session 1882-1883, p. 367) geeft Ch. Woes'te een juridische bepaling
van het woord notabele : "Etaient réputés notables, tous ceux qui payaient un eens
variant, suivant les localités, de 10 à 100 florins, ainsi que ceux qui exerçaient une
profession libérale".
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BIJ WIJZE VAN BESLUIT
Wij kunnen deze studie niet afsluiten zonder te wijzen op twee domeinen waar de provincieraad een onvervangbare en vruchtbare rol heeft
gespeeld, twee domeinen die, zoals wij bij het begin van onze studie hebben
vermeld, tot de alleroudste bevoegdheden van de Raad behoorden : de
landbouw en de wegenbouw.
Door de oprichting van een landbouwfonds (21.07.1837), bestemd om
de landbouwers te vergoeden voor het afslachten van dieren door ziekte
aangetast" en aldus epidernies te voorkomen; door het uitvaardigen van
provinciale reglementen, en het uittrekken van de daarvoor noodzakelijke kredieten, ter veredeling van het paardenras (15.07.1842) en het
hoor.nvee (19.07.1842), door de aankoop en het kweken van stieren en
vaarzen van het Durhamras (op voorstel van de minister van Landbouw
17.07.1841, afgeschaft op 27.07.1876), de aankoop van schapenbokken
van het Hampshireras (11.07.1857), door het toekennen van subsidies
voor paardenwedrennen te Brugge, Waregem, Izegem, Kortemark en
Oostende, door het (tijdelijk) oprichten van een provinciale verzekeringskas tegen de hagel (18.07.1846-12.07.1849), door het uitschrijven van
prijskampen voor de beste wijze van stalling van het vee (20.07.1854),
voor de beste land- en tuinbouwproducten (29.07.1885) en zelfs voor het
opstellen van elementaire handboeken over de landbouw (12.07.1862);
door een krediet te voorzien (6.07.1861) om de invoer te stimuleren van
'vervoerbare stoomdorschwerktuigen', door de strijd tegen de vervalsing
van meststoffen (provinciaal laboratorium gesticht in 1872) en door het
verbeteren van de waterwegen (verbetering van waterzieke gronden) en
de landbouwwegen, waarop wij straks terugkomen, heeft de provincieraad
een aantal initiatieven genomen die de landbouw in onze provincie aanzienlijk verbeterd en gestimuleerd hebben. Minder efficiënt was in periodes
van crisis zijn tussenkomst bij de regering, onder vorm van wensen voor
het heffen van invoerrechten op buitenlandse producten en andere protectionistische maatregelen.
De inspanningen van de provincieraad voor de uitbouw en de verbetering van het wegennet hebben wij in een afzonderlijke studie behan-
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deld1 •
Wij kunnen de omvang ervan met enkele cijfers illustreren. In 1833
liepen er over het grondgebied van de provincie 399 km. rijkssteenwegen,
170 km. provinciale steenwegen, en 183 km. gemeentelijke steenwegen.
In 1905 zijn deze cijfers opgeklommen tot 838 km. rijkssteenwegen, 182
km. provinciale steenwegen, 1.186 km. gemeentelijke steenwegen en 910
km. verharde (la.ndbouw)wegen.
Wij hebben voorts berekend dat de provincieraad gemiddeld 60 % van
zijn jaarlijkse begroting besteedde uitsluitend aan de subsidiëring van de
wegenbouw. De personeelslasten en het onderhoud van de gebouwen zijn
in deze 60 % niet begrepen. Nagenoeg permanent waren de uitgaven
voor deze werken superieur aan de inkomsten ervoor, wat de provincieraad meermaals in een moeilijke financiële positie bracht, waaruit hij zich
moest redden met leningen aan te gaan.
Naast de wegenbouw was de Raad, verplicht of vrijwillig, financieel
betrokken bij andere openbare werken zoals het onderhoud van havens
en kanalen, en vanaf de zeventiger jaren de buurtspoorwegen. Wij willen
hierbij even herinneren aan de subsidie van 2.000.000 fr. die de provincieraad in 1893 toegestaan heeft voor de realisatie van het kanaal BruggeZeebrugge. Zonder deze inbreng zou het plan Brugge-Zeehaven niet gerealiseerd geweest zijn.
Wat opvalt bij de studie van de provincieraad in de 19e eeuw, is het
gering aantal eigen initiatieven die de raad neemt. Hij vervult vooral de
rol die hem in 1836 door de wetgever was toebedeeld: het beheren en
besturen van de provincie, en het stimuleren van initiatieven van openbare
instellingen of van verenigingen door het verlenen van financiële steun.
Daar ligt misschien ook één van de redenen waarom de provincieraad
nooit echt in de openbare belangstelling heeft gestaan. Hij verfulde in
alle bescheidenheid een onmisbare en efficiënte taak. Daarbij mag wel
onderlijnd worden hoe zuinig de raadsleden met de provinciale financies
omsprongen, en hoe moeizaam zij te overhalen waren nieuwe belastingen
te heffen of nieuwe leningen aan te gaan.
Op 21.07.1837 machtigde de Raad de Bestendige Deputatie een lening
van 1 miljoen aan te gaan voor het delgen van de kosten van openbare
werken, en besliste deze lening af te lossen door het heffen, vanaf 1 januari 1838, van 3 opeentimes op de grond- en personele belasting. Deze
beslissingen waren het gevolg van de wet van 31.12.1835, die de grondbelasting verminderde en de provinciewet van 30.04.1836 die de provincie
een aantal financiële lasten oplegden die tot dan toe door de gemeenten
1
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gedragen werden. De nieuwe belasting werd vanaf 1 januari 1838 geheven, maar de Bestendige Deputatie wachtte tot 1848 om de lening van
1 miljoen aan te gaan, tot de economische en voedselcrisis haar dwong
tussen te komen in de buitengewone openbare werken die door alle
overheidsinstanties ondernomen werden om de bevolking werk en eten te
verschaffen. Ondertussen werd in 1839 een voorstel gedaan een provinciale taks te leggen op de honden 2 • Dit voorstel werd voor onderzoek
naar de Bestendige Deputatie verwezen, die op 16.07.1840 aan de Raad
voorstelde te wachten met het heffen van deze taks tot de behoefte aan
nieuwe inkomsten zich liet gevoelen. Dit was het geval in 1843 en van
dan af wordt een provinciale taks op de honden geheven.
Tengevolge van de wet op het lager onderwijs van 23.09.1842 en onder
druk van de regering, die weigerde aan de lagere scholen in de provincie
nog subsidie te verlenen indien de provincieraad de hem opgelegde lasten
niet droeg, besliste de Raad op 11 juli 1845 2 opeentimes meer te heffen
op de directe belastingen, nadat hij een voorstel afgewezen had om het
patent met 2 % te belasten. Tevens richtte de Raad tot de koning een
motie om te protesteren tegen de financiële lasten die de wet op het lager
onderwijs aan de provincies oplegde.
De benarde financiële toestand waarin de openbare werken de provincie gebracht hadden deed de Raad er op 5.07.1856 toe beslissen, ten
behoeve van deze werken en voor een (vernieuwbare) periode van 6 jaar,
de opeentimes op de grond- en personele belastingen met 5 te verhogen.
De afschaffing van de barrières op de provinciale wegen, met ingang
van 1 januari 1868, die een belangrijke bron van inkomsten verschafte
(ongeveer 60.000 fr.), verplichtte de Raad naar nieuwe inkomsten uit
te zien. Op 17 juli 1867 verhoogde hij de opeentimes op de grondbelastingen met 2,5, verhoogde de taks op de honden en op de pachtvergunningen, voerde een taks in op de luxe- en 'gemengde' paarden.
Op 21 juli 1871 werd beslist een provinciale taks te leggen op de verkoop van alcoholische dranken en tabak. Dit was een gevolg van het
voorstel van de katholieke regering de gelijkaardige rijkstaks af te schaffen, en te vervangen door een verhoging van de grondbelasting (waardoor
een groot aantal liberale cafébazen niet meer de minimum kiescijns kon12 De belasting op de honden werd voor het eerst ingevoerd in de 18e eeuw in
onze gewesten. Deze belasting had tot doel de middelen op te brengen om de
landbouwers die bij epidernies dieren moesten afslachten, schadeloos te stellen (Het
Provinciaal Landbouwfonds van 1837 had net dezelfde bedoeling). Cfr. Finances publiques d'Ancien Regime. Finances publiques contempora/nes en Belgique de 1740
à 1860. Overheidsfinancieën ... Colloque international Spa 19-22-Xll-1972. Bruxelles,
Crédit communal de Belgique 1975, pp. 459-460.
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belastingen. Dit is het begin van de gans nieuwe provinciale fiskaliteit die
na 1921 zal gestalte krijgen.
De zuinigheid van de raadsleden moge nog blijken uit enkele typerende
feitjes: op 16 juli 1897 werd een voorstel gedaan ten behoeve van de Ieden van de Raad een (zilveren) herkenningsrriedaille te laten slaan, met
hun naam en de datum van hun eerste aanstelling. Dit voorstel werd naar
de Bestendige Deputatie verwezen voor verder onderzoek. Op 7 juli werd
het verslag van de Deputatie en van de commissie voorgelegd. Het advies
was negatief om financiële redenen. Wel werd voorgesteld en beslist aan
de leden een identiteitskaart te geven die hun hoedanigheid van provincieraadslid vermeldt.
De wet van 24 juli 1911 machtigde de provincieraden het presentiegelden van 5 op 10 fr. te brengen. Op 11 juli 1912 besliste de Raad het
presentiegeld niet te verhogen.
Tijdens de oorlog 1914-1918 kwam de Raad op bevel van de Duitse
bezetter 8 maal samen in ééndagszittingen met gesloten deuren, enkel en
alleen om de begrotingen te bespreken en de middelen te vinden voor de
betaling van de oorlogslast van 40 miljoe.n per maand, die de bezetter aan
de provincie opgelegde (19 .12.1914). Wanneer de bezetter deze oorlogsIast opdrijft tot 60 miljoen per maand, weigert de Raad, in afspraak met de
andere provincieraden in het land, tot driemaal toe (2.06.1917, 1.12.1917
en 1.06.1918) deze contributie te stemmen.
Een ander aspekt dat wij, bij gebrek aan bewijsmateriaal onvoldoende
onderlijnd hebben, is de moeilijkheid om geschikte kandidaten te vinden
die een openbaar mandaat wilden aanvaarden.
Wij hebben gezien hoe in 1888 geen enkele van de drie namen die door
Mgr. Faict in een brief aan de voorzitter van de Provincieraad naar voren
gebracht werden, als kandidaat optrad. Uit mondelinge getuigenissen weten wij wat al kopbrekens het aan de braintrust van de katholieke partij
te Brugge kostte om kandidaten te vinden en deze te overtuigen hun kandidatuur te stellen. Wij ontmoeten hier dezelfde passiviteit en hetzelfde
gebrek aan belangstelling die zich ook manifesteerden bij de verkiezingen,
zolang deze niet verplicht waren, en ook bijvoorbeeld, bij de samenstelling
van de lijsten van de verkiesbaren voor de Senaat3 • Wij kunnen dit wellicht verklaren, vo<;>r wat de economisch-actieve bevolking betreft, door
het gebrek aan behoorlijke financiële vergoedingen : politieke mandaten
werden immers beschouwd als een soort ereposten, en ongetwijfeld waren
de financiële lasten die zij meebrachten (verplaatsingen en soms tweede rea Cfr. Index des Eligibles au Sénat (1831-1893), Bruxelles 1975, pp. (57)-(59).
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den halen). Deze wet werd echter pas op 24 november 1871 gestemd en
derhalve moest de Raad zijn stemming overdoen het volgende jaar. Maar
de provinciale financies bleven lijden onder de druk van de enorme financiële toezeggingen voor de . verbetering van de gemeentewegen (de reeds
gedane toezeggingen liepen in 1870 op tot 1.739.000 fr ., met een jaarlijkse uitgave van slechts 160.000 fr.) , waarover de Raad zich vanaf
1870 gaat bezinnen, en waarvoor hij op 18 juli 1873 beslist, met ingang
van 1 januari 1876 een lening van 2.500.000 fr. aan te gaan. Hetzelfde
jaar worden, om deze lening af te betalen en de provinciale financies te
saneren, de provinciale belastingen verhoogd met 1,5 % op de grondbelastingen, 2 % op de personele belastingen en 2 % op het patent.
De wet van 27.11.1891 op de openbare onderstand legde aan de provincies nieuwe en zeer zware lasten op, die het financieel evenwicht van
de Provincie opnieuw in gevaar brachten. De Raad begon langs alle kanten
zijn subsidies te besnoeien, richtte tot de regering herhaalde wensen opdat deze een aantal uitgaven van de provincie (justitiepaleizen, rijkswachtkazernes, enz.) zou overnemen, of opdat de regering een 'provinciefonds'
analoog aan het 'gemeentefonds' zou oprichten. De regering bleef doof.
Ondertussen was de Raad verplicht op 29.07.1892, naast een verhoging
van de taks op honden en paarden, voortaan 50 opeentimes te heffen op
de patenten van naamloze vennootschappen, verzekeringsmaatschappijen
en genootschappen met aandeelhouders, een nieuwe taks in te voeren op
de wapendracht voor de jacht, benevens een taks op de fietsen. Tevens
werd een nieuwe lening van 3,5 miljoen frank aangegaan. In 1899 vernemen wij dat de financiële toestand weer gezond is, maar nieuwe lasten
- zoals de subsidie van 2 miljoen aan het projekt Brugge-Zeehaven en enkele jaren later het stijgende deficiet van de buurtspoorwegen komen
het evenwicht weer bedreigen. Op 11.07.1899 besliste de Raad een jaarlijkse taks van 100.000 fr. in te voeren op de kansspelen, en daarmee een
fonds van arbeiderspensioenen te spijzigen, maar de wet van 24.10.1902,
die de kansspelen verbood, schafte deze belasting automatisch af. In
1906 zal zij echter opnieuw ingevoerd worden (25.000 fr. per uitbating
van kansspelen). Nog in 1899 werd er ook voor het eerst, en zeven jaar
na deze op de fietsen, een provinciale taks op auto's en moto's ingevoerd.
Op 26.07.1905 een taks van 2 % op de netto winsten van de buitenlandse
vennootschappen met aandeelhouders, die in de provincie gevestigd zijn,
en op 3.07.1907 werd voorgesteld een taks te heffen op de grootwarenhuizen, maar dit voorstel schijnt niet verwezenlijkt te zijn. In 1913 tenslotte
werd ook op de cinemavoorstellingen een provinciale taks gelegd, die,
ingevolge de fiscale wetten van 1, 2 en 3 september 1913, samen met een
aantal andere provinciale taksen, omgezet werd in opeentimes op de Rijks-
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sidentie, en vanzelfsprekend allerhande aanvragen om financiële steun)
aanzienlijker dan de vergoedingen. Bij de hoge burgerij en de adel heerstte
er meestal een zeker misprijzen voor de politiek, als het niet was een gebrek aan ontwikkeling en cultuur4 •
Een laatste aspekt waar wij in de voorgaande bladzijden wellicht niet
genoeg de nadruk op gelegd hebben is de superioriteit van de landelijke
op de stedelijke vertegenwoordiging in de Raad.
Wij hebben er in ons Eerste Deel op gewezen dat de decoupage van
de kieskantons door de provinciewet van 1836 beantwoordde aan een aantal bekommernissen van politieke aard : het beperken van de orangistische
centra, en het bevoordeligen van de patriottische centra, maar ook een
goed overwogen dosering en vermenging van het stedelijk electoraat met
het plattelandselectoraat. Een blik op de kaart van de vijf kieskantons van
Brugge, of de vier kantons van Kortrijk, illustreert dit voldoende. Deze
decoupage moest de katholieke vertegenwoordiging bevoordeligen. Het
liberalisme was immers een burgerlijk en dus stedelijk verschijnsel. Ortgetwijfeld kan hierin ook de reden gezocht worden waarom kantons als Ieper
of Veurne een katholieke vertegenwoordiging naar de provincieraad stuurden, lang voordat de gemeenteraden van Ieper of V eurne in katholieke
handen kwamen.
De aard van de bevoegdheden van de Raad - wij hebben zoëven gewezen op zijn realisaties op het gebied van de landbouw en de wegenbouw - was ook meer afgestemd op het behartigen van de belangen
van de plattelandsbevolking dan op deze van de stedelijke bevolking.
Misschien heeft men ook willen vermijden dat de steden, zoals tijdens
het Ancien Regime, als afzonderlijke leden van de Raad van Vlaanderen
zouden optreden naast en vóór het platteland.
Men vergete hierbij niet dat ten tijde dat de provinciewet tot stand
kwam ons land essentieel een landbouweconomie kende, en dat de ontwikkelingsgraad van de bevolking zo gering was dat men vreesde op het
platteland niet voldoende bevoegde personen aan te treffen om er het
bestuur waar te .nemen, - vandaar ook de voogdijmacht die toegekend
4
ld., p. 107 citaat van een gesprek van Arrivabene met William Nassau sr.:
"They have no taste for art; no Iiterature; read nothing but the feuilletons of the
newspaper; consider politics as vulgar, and care for nothing but their houses, equipages and dinners .. . In general they pass a listless existence far less intellectual than
that of my servants".
H. Haag, L es droits de la cité, Bruxelles 1946, pp. 82-84 heeft een ietwat meer
geflatteerd beeld van de adel circa 1835. Volgens hem bestaat het dagelijks leven
van deze klasse uit "l'étude, les salons et les voyages", terwijl "Ie bourgeois ne songe
qu'à son bureau, à son usine, à son commerce."
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werd aan de arrondissementscommissarissen over de gemeenten van minder dan 5.000 inwoners.
Het kan ook geen verwondering wekken dat onder de raadsleden die in
de stedelijke kieskantons verkozen worden, een aanzienlijk aantal de
landbouwbelangen verdedigen. Zij waren immers grondbezitters. Wij hebben er op gewezen dat alleen in de zuidelijke kieskantons meer vertegenwoordigers uit de industriële burgerij verkozen werden dan eigenaars.
Het bestaan zelf van de provincieraad was in zekere zin voor de landelijke bevolking een waarborg dat haar belangen niet door deze van
de politiek machtiger steden in de schaduw zouden worden gesteld. Hebben wij niet gezien hoe de landbouwers in de tachtiger jaren, parallel met
de toename van vertegenwoordigers van de industriële burgerij afkomstig
uit de bad- en grenssteden, een specifieke vertegenwoordiging eisen.
Thans wordt het bestaan van de provincies en van de provinciale instellingen door de politieke partijen in vraag gesteld. Het komt ons niet toe
hierover uitspraak te doen. Maar wij durven ons toch veroorloven, vanuit historisch standpunt, op een aantal elementen te wijzen, die van nut
kunnen zijn in het debat.
Vooreerst hebben wij aangetoond dat onze provincieraden de voortzetting zijn van een eeuwenoude instelling. Spijts alle wijzigingen van
politieke regimes, spijts alle sociale en economische revoluties, die niet
minder aanzienlijk waren in hun tijd dan de mutaties die wij thans meemaken, hebben de provincieraden - onder welke benaming ook - stand
gehouden, en stand gehouden met essentieel dezelfde bestuurs- en beheersfuncties. Dit kan geen toeval zijn, noch een gevolg van de politieke wil
van één of andere fractie. Dit kan alleen te wijten zijn aan het feit dat de
provincieraad in gans de economie van het bestuursapparaat een onvervangbare plaats bekleedde.
Aan de bevoegdheden van de provincieraad, zoals hij sinds 1836 bestaat, is er tijdens de 19e eeuw één belangrijke wijziging gebracht: de
uitbreiding van zijn bevoegdheden tot het verkiezen van provinciale senatoren. Deze wijziging heeft onvoorziene gevolgen gehad voor de provincie,raad als instelling. Immers daardoor heeft de provincieraad zijn autonomie voor een deel ingeboet, een aantal institutionele aspekten werden in
overeenstemming gebracht met deze van de Senaat, en uiteindelijk is de
provincieraad in zijn essentie zelf constitutioneel gewijzigd (van administratief .naar politiek lichaam). In feite komt het hierop neer dat een
maatregel die de samenstelling van één openbaar lichaam - de Senaat wilde wijzigen, en daarvoor beroep deed op de provincieraad, voor gevolg
gehad heeft dat de samenstelling van beide openbare lichamen gewijzigd
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werd. Wat aantoont hoe voorzichtig men moet zijn bij dergelijke operaties.
Een ander aspekt is de controle die de provincieraad uitoefent op, en de
middelen die hij ter beschikking stelt van de Bestendige Deputatie. Wij
hebben aangetoond dat de Bestendige Deputatie historisch gegroeid is als
dagelijks bestuurslichaam van de Staten van Vlaanderen, om een aantal
opdrachten uit te voeren die hem door het centraal bestuur overgelaten
werden. Wij hebben ook gezien hoe de Bestendige Deputatie vanaf 1836
een aantal bevoegdheden had die noch door het centraal bestuur, noch
door de provincieraad of de gemeentebesturen werden uitgeoefend, of
konden uitgeoefend worden. Daarnaast trad de Bestendige Deputatie,
samen met de gouverneur, op als een gedecentraliseerde schakel van het
centraal bestuur. Het lijkt ons moeilijk, zo niet onmogelijk, deze tussenschakel weg te denken uit de bestuurspyramide, indien men het operationeel karakter ervan .niet wil versmachten. De Bestendige Deputatie heeft
een beheersfunctie van regionale aard - hoe uitgebreid deze regio moet
zijn is ongetwijfeld vatbaar voor discussie - en de democratie kan er
slechts wel bij varen indien dit beheer onder de controle staat van de vertegenwoordigers van de plaatselijke bevolking. Coördineren, stimuleren
van plaatselijke initiatieven, bijspringen waar het centraal bestuur te kort
schiet, zijn opdrachten die niet eigen zijn aan een bepaalde tijd, omdat
de graad van ontwikkeling of van politieke bekwaamheid niet eigen zijn
aan een bepaalde tijd. De menselijke volmaaktheid, zoals de menselijke
onvolmaaktheid, zijn eigen aan het verschijnsel mens, niet aan de tijd
waarin hij leeft. Dat nieuwe tijden nieuwe noden doen ontstaan, en nieuwe
werkwijzen, houdt in dat aanpassingen nodig zijn. Men kan deze zoeken
in twee richtingen : de territoriale afbakening, maar hierbij dient men
rekening te houden dat de bijna 150-jarige geschiedenis van de provincies
-en in feite meer, want zij gaan terug in hun huidige vorm tot de Franse
overheersing - niet alleen een politieke of administratieve entiteit hebben gecreëerd maar ook een aantal levensgewoonten, interne kontakten
e.d.m., waarover men zich dient te bezinnen vooraleer er ingrijpende wijzigingen in aan te brengen. En vooraleer te denken aan nieuwe geografische entiteiten zou men wellicht kunnen denken aan de samenwerking tussen de bestaande entiteiten. In ons land bestaan intercommunale verenigingen sinds 1891 (Compagnie Intercommunale des Eaux de l'agglomération bruxelloise), de provincies kunnen er deel van uitmaken, maar
tot nog toe zijn interprovinciale verenigingen wettelijk niet toegelaten.
Tweede richting : de herziening van de bevoegdheden : men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen, waarom er nog provinciale wegen bestaan,
zoveel te meer als men weet dat deze alleen 'provinciaal' zijn omdat zij in
1820 'niet geklasseerd' waren, dus nergens elders ondergebracht. Hierbij
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bestaat een dubbel gevaar : het minimalistische, dat van de provincieraad
en van de Bestendige Deputatie alleen nog haast decoratieve instellingen
maakt; en het maximalistische, waarbij de provincieraad zich gaat gedragen als een " parlement au petit pied", en de Deputatie als een regering
in zakformaat.
Men kan zich ook de vraag stellen wat de gevolgen zouden zijn op lange
termijn, van het beperken van het aantal politieke mandaten, nu men door
de fusies van de gemeenten een groot aantal gemeentelijke mandaten heeft
afgeschaft, en overweegt om ook de provinciale mandaten af te schaffen.
Zou deze beperking en herverdeling van bevoegdheden niet leiden tot een
grotere concentratie van macht binnen dezelfde politieke klasse, die zich
steeds meer zou moeten laten voorlichten door politiek niet verantwoordelijke technische raadgevers, en zou er op de duur geen kloof dreigen te
ontstaan tussen de bevolking en haar politieke mandatarissen ? Men moet
zich toch bezinnen over deze misschien onvermijdelijke evolutie van de
democratie.
Het voorbeeld van de Westvlaamse provincieraad in de 19e eeuw is
er om aan te tonen dat een instelling die zich houdt aan de opdrachten die
haar door de wet werden toevertrouwd, weliswaar een onopv_allende
en misschien politiek niet spectaculaire rol vervult, maar een rol die werkelijk en blijvend bijdraagt tot het algemeen welzijn.
En is dit niet de definitie zelf van de politiek ?
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DERDE DEEL

BIOGRAFIEËN

BRONNEN
De biografieën van de gouverneurs, de provincieraadsleden en hun verkozen plaatsvervangers, en de provinciale griffiers werden opgemaakt aan
de hand van

1. Onuitgegeven bronnen.

1. Inlichtingen verstrekt door de gemeentebesturen aan de hand van de
Registers van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters en de notulen
van de Gemeenteraad.
Aanvullende inlichtingen verstrekt door privé-personen.
2. Archief de Béthune te Marke (ADB)
nr. 0,610 Jean-Baptiste I de Béthune
nr. 0,706 Jean-Baptiste II de Béthune
en niet geklasseerde bundels betreffende Jean-Baptiste II en Joseph de
Béthune.
3. Brugge, Archief van het Bisdom (BAB)
nr. B. 97 t.e.m. 108 Acta Episcopatus sub Fr. R. Boussen, 12 registers
nr. B. 110 t.e.m. 124 Acta Episcopatus sub J.B. Malou, 15 registers
nr. B. 127 t.e.m. 155 Acta Episcopatus sub J.J. Faict, 29 registers
nr. B. 157 Acta Episcopatus sub P. De Brabandere et G.J. Waffelaert, 1
register
niet genummerd, Acta Episcopatus sub G.J. Waffelaert, 24 registers
nr. B. 363 Register van het werk voor het Katholiek Lager Onderwijs,
met de leden van de diocesane, dekanale en parochiale commissies alsook
de namen van de Inspecteurs 1879-1885 (in feite tot circa 1900), 1 register
nr. B. 365bis Verslagen over de schoolstrijd ,1879-1903 in alle parochies
van het Bisdom, opgesteld door Désiré Lescouhier, circa 1913 aan de
hand van een enquête, 2 registers
nr. B. 221 Register van brieven van Mgr. Malou 1849-1853, 1 register
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nr. B. 271-273 3 bundels brieven gericht aan Mgr. Boussen, 1834-1848
nr. B. 281 Correspondance personnelle de Mgr. Malou 13.02.1858-25.
02.1864, 1 register
nr. B. 277-292 16 bundels brieven gericht aan Mgr. Malou 1848-1864
nr. B. 293-296 4 bundels brieven gericht aan Mgr. Faict 1864-1894
nr. B. 301-302 2 bundels brieven gericht aan Mgr. De Brabandere 18941895
nr. C. 536-537 Archief van de Loge 'La Réunion des Amis du Nord' te
Brugge 1803-1837, 2 bundels.
4. Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief te Brugge (PBC).
nr. 440, Ledenlijst van de Société La Concorde te Brugge 1.01.1854-1865,
1 register.
250AD4, Verslag van de katholieke maatschappij La Ruche te Brugge
1916-1919, 1 register.
Personalia :
38AD3 Familie Moke te Torhout.
108AD3 (4) J.B. de Béthune I - (5) J.B. de Béthune 11 - (6) Joseph de
Béthune.
109AD1 (7) J. Boutens.
110AD1 (8) E. Cauwe.
112AD3 (20) Ch. d'Ursel.
115AD2 (4) P. Th. Heyvaert.
116AD1 (6) L. Janssens de Bisthoven.
I
117AD2 (15) H. Loontjens.
121AD1 (7) A. Ronse- (9) A. Ruzette- (10) L. Ruzette.
122AD2 (4) A. Surmont de Volsberghe.
125AD1 (5) Ch. van Caloen de Gourcy- 2 (3) A. Vanden P.eereboom.
126AD1 (7) L. van Ockerhout.
232AD2 (6) Ch. Peesteen- (8) J. de Cooman.
5. Provinciebestuur van West-Vlaanderen. Griffie. Notulen van de zittingen van de Bestendige Deputatie. Vanaf 1830. Onderzocht: de jaren
1860-1885.

6. Rijksarchief te Brugge (RAB).
1. Frans Hoofdbestuur in West-Vlaanderen. Leiedepartement.
nr. 623-626 Verkoopacten der Domeinen [opkopers van zwart goed], 4
registers.
nr. 1-2 Administration générale de !'arrondissement de la West-Flandre
séant à Ypres, 2 registers.
nr. 1453-1460 Registres aux Procès-Verbaux du Conseil de Préfecture,
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_ _ _,

8 registers.
nr. 1487 Assemblée du Conseil général du Département de Ia Lys, 1 register.
nr. 1489 Procès-Verbaux du Conseil d'arrondissement de Bruges, 1 register.
nr. 1490 Procès-Verbaux des Conseils d'arrondissement de Furnes, Ypres
et Courtrai, 1 register.
2. Hollands Regime.
nr. Rood no 1 & 2 Registre dans lequel sant transcrits Iittéralement les arrêtés et décisions des assemblées des états provinciaux de la Flandre occidentale et du Collège de Ia Députation permanente des dits états, 2 registers.
3. Archief van de Provincie West-Vlaanderen.
r Afdeling, nrs. 3 t.e.m. 164 (1845-1874), 164 bundels.
Deze bundels bevatten o.m. de samenstelling van de Provincieraad en (op
zeer onvolledige wijze) de geloofsbrieven van de nieuw verkozen raadsleden. Zij vormen in feite dubbel gebruik met de gepubliceerde officiële
bescheiden van de Provincie. Vóór 1845 is er van de Provincie geen
archief te vinden !
4. Archief van de Wateringen.
Geklasseerd :
- Watering van Blankenberge, nrs. 106 t.e.m. 121
- Watering van Rombautswerve, nrs. 12, 13
- Maldegemsche Polder, nrs. 144 t.e.m. 239
- Watering van Greveninge, nr. 7
- Watering van St. Trudoledeken, nrs. 12 t.e.m. 75
- Watering van Stampaertshoeke, nrs. 108 t.e.m. 184.
Niet geklasseerd :
Wateringen van Camerli.nckx-Ambacht, Gistel West over de Waere,
Gistel Oost over de Waere, Zevekote-Hoek, Eernegemse Broeken, Grote
Westwatering, Eyensluis-Groot Reygarsvliet, Oude Polder van Zandvoorde, Nieuwe Polder van Zand voorde, Polder van Zand voorde, St. J abspolder, Noord over de Lieve, Zuid over de Lieve, Maldegemsche Polder,
De.n Brouck, Volkaertsgote, Oostwaterschap Leopoldvaart, Hazegrassluis,
DeMoere.
Deze archieven werden onderzocht naar de samenstelling van het bestuur van de Wateringen.
5. Archief van de Registratie en Domeinen.
Serie 187 Aangiften der nalatenschappen.
De kantoren: Brugge (tot 1859), Diksmuide (tot 1884), Hooglede (tot
1885), Roeselare (tot 1859), Torhout (tot 1885) en Veur.ne (tot 1884).
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De archieven van de kantoren Giste!, Ieper, Oostende en Poperinge
werden door oorlogsomstandighede.n vernietigd.
7. Rijksarchief Beveren-Waas (RABW).
Serie 187, Aangiften van nalatenschappen.
Brugge (1860-1895) en Nieuwpoort (tot 1960).
8. Rijksarchief Kortrijk (RAK).
Serie 187, Aangiften van nalatenschappen.
Harelbeke (tot 1885), Kortrijk (tot 1864), Menen (tot 1885), Meulebeke
(tot 1888) en Tielt (tot 1884).
Het archief van het kantoor Kortrijk-stad werd vernietigd door oorlogsomstandigheden.
De aangiften van nalatenschappen werden onderzocht tot het jaar 1884.

2. Uitgegeven bronnen.

I. Officiële publicaties.
Een aantal biografische gegevens konden worden geput uit
A. De toespraken van de gouvern eurs bij de opening van de gewone
zittijden van de provincieraad. Deze toespraken zijn opgenomen in de
Procès-V erbaux des séances du Conseil provincial de la Flandre occidentale 1836-1921.
Aanvanlkelijk verschenen deze verslagen in het Mémorial administratif.
Vanaf 1861 verschijnen zij ook als zelfstandige publicatie.
B. Rappor~ sur l'état de l'administration dans la Flandre occidentale,
1836-1921. De eerste drie verslagen verschenen in het Mémorial administratif, daarna als afzonderlijke publicatie.
C. Mémorial Administratif de la Province de la Flandre occidentale,
Memoriael administratief ... (later Bestuursmemoriaal) 1837-1921.
Hierin werden o.m. de benoemingen van burgemeesters en schepenen
gepubliceerd, alsook de jaarlijkse lijsten van verkiesbaren voor de Senaat.
Deze lijsten werden opgemaakt als volgt :
1. Tot 1872 : de lijst van de verkiesbaren die de minimum belasting
van 2.116,40 fr. betalen, gevolgd van de aanvullende lijst van verkiesbaren met de reële belasting die zij betalen minder dan 2.116,40 fr. In
beide gevallen worden vermeld de steden en de arrondissementen waar
zij deze belasting betalen.
2. Van 1873 tot 1893 : dezelfde twee lijsten, met een tweede aanvullende lijst bevattende de tien hoogst a-angeslagen burgers, die na de
eerste aanvullende lijst in aanmerking komen als verkiesbaren voor de
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Senaat.
Gedurende de periode 1873-1893 wordt het totaal bedrag aan betaalde belastingen opgegeven alsook de volledige lijst van al de gemeenten waar deze belasting wordt betaald, met opgave van het bedrag
voor elke gemeente.
Uitzonderingen vormen echter de verkiesbaren die reeds vóór 1873 op
de lijst voorkwamen, en die nog volgens het oude libellé worden vermeld.
3. Vanaf 1894. Nu wordt nog één enkele lijst opgesteld van de verkiesbaren voor de Senaat die, hetzij een kadastraal inkomen hebben van
12.000 fr. en meer, hetzij 1.200 fr. rechtstreekse belasting betalen. In
beide gevallen worden alleen deze bezittingen vermeld noodzakelijk om
de bedragen van 12.000 fr. of 1.200 fr. te bereiken. Enkele uitzonderingen
geven blijkbaar hun ganse bezit op.
Wij hebben er naar gestreefd de voor ons onderwerp meest relevante
en meest complete gegevens te vermelden, dus bij voorkeur de opgaven
uit de periode 1873-1893 en zoveel mogelijk de gegevens vermeld kort
voor de dood van de betrokken personen. Het boek Index des Eligibles
au Sénat, Bruxelles 1975, is te laat in ons bezit gekomen om nog te
kunnen gebruikt worden.
2. Niet officiële publicaties.
A. Kranten, tijdsch;riften en reekswerken.
Voor de periode 1836-1921 onderzochten wij de volgende kranten systematisch:
- Gazette van Brugge en van West-Vlaanderen
- Journat de Bruges.
Aanvullende inlichtingen werden opgezocht in de Petites affiches de
Courtral (vanaf 1849: L'Echo de Courtrai), Le Progrès, Le Propagateur
en Le Journat d'Ypres.
Wij hebben systematisch de benoemingen en ontslagen van (suppleant)
vrederechters, rechters en notarissen opgezocht in La Belgique judiciaire,
Bruxelles 1(1843)-72(1914). Na 1900 worden deze benoemingen en ontslagen echter .niet meer vermeld.
Wij onderzochten volgende geschied- en heemkundige tijdschriften
naar biografische gegevens :
- Annales de la Société d'Emulation, Brugge 1839- Bachten de Kupe, Veurne 1959- Bos en Beverveld, Oedelem 1967- Het Brugs Ommeland, Brugge 1961- De Gidsenkring, Brugge 1965- [met regionale uitgaven]
- Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk,
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· Kortrijk, 1908- Het Houtland, Torhout 1959- lepers Kwartier, Ieper 1965- Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland, Roeselare 1962-1964 [vanaf 1965 Rollariensia].
- Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van Ware gem, Waregem 1973- Jaarboek Heemkundige Kring dr. Rembry-Barth Menen, Menen 1972- De Leiegouw, Kortrijk 1959- De R oede van Tielt, Tielt 1970- Rond de Poldertorens, Oostkerke 1959- Ten Mandere, Izegem 1960- Ter Cuere, Brede.ne 1966- V erslagen en mededelingen van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie W ervik, Wervik 1966Daarnaast consulteerden wij volgende reekswerken :
- A lmanach der Provintie van West-Vlaanderen en wegwijzer der Stad
Brugge, Brugge 1834-1923 [vanaf 1843 Provinciale wegwijzer .. . en vanaf 1908 Dubbele provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen en bijzonderlijk der stad Brugge]
- Beschermingscomiteit der Werkmanswoningen en der spaarinrichtingen
van het bestuurlijk arrondissement Brugge, Brugge 1904
- Biographie nationale, Bruxelles 1(1866)- Comité central du Denier de Saint-Pierre, Bruxelles 1865-1905
- Etat présent de la noblesse beige, Bruxelles 1960-1970, 2e herwerkte
uitgave vanaf 1971- H. Vincentius a Paolo. Middenraad te Brugge, Brugge 1900-1913
- Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel 1(1964)- Société de chasse pour la répression du braconnage. Rapport de la
cammission sur la situation et les travaux de la Société, Bruges 1g70/ 711g85/ 86
- Tabletfes des Flandres, Bruges 1(194g)-10(1973); Recueil 1(1950)10(1971); Document 1(195g)-7(1974).

B . Biografieën .
- Coppieters de ter Zaele, Emmanuel, Histoire de la Famille van Dekerhout à Bruges. A vee la collaboration de Joseph Ghyssaert . . . Loppem, s.o.
1961, go, 214 p., ill.
- Coppieters- 't Wallant, Robert, Notices généalogiques et historiques
sur quelques tamilles brugeoises, Bruges, Desclée, De Brouwer & Cie,
[1942], go, X-324 + g p.
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- idem, Notices généalogiques et historiques sur quelques families en Flan- ·
dre occidentale. Bruges, Desclée, De Brouwer & Cie, 1946, 8•, X-479 p.
- Gailliard, J., Bruges et Ze Franc ou leur magistrature et leur noblesse.
t. 1-5 + Supplément, Bruges, J. Gailliard, 1857-1864, 8", 6 vol., ill.
- Germonprez, Fred, Kortrijkse figuren. Kortrijk, Komitee voor Initiatief,
s.d., 80, 148 p., ill.
- Index biographique des membres correspondants et associés de l'Académie royale de Belgique de 1769 à 1963. Bruxelles, Palais des Académies, 1964, 8", 265 p.
- Le Livre d'or de l'ordre de Léopold et de la Croix de fer. Bruxelles, Ch.
Lelong 1858, 8", 2 vol.
De vervolgen op dit werk bevatten geen biografische gegevens meer.
- Le Panthéon de la Belgique. I. L'élite de la politique. Bruxelles. R.
Herlin [1905], 4•, n.p., ill.
- Tarlier, H., Liste alphabétique des notaires de Belgique, depuis !'origine
du notariat jusqu'en juillet 1864. Bruxelles, H. Tarlier, 1864, 8", 111327 p.
- Van Caloen, Jean, Histoire de la maison de Calonne et van Caloen en
Tournaisis et au comté de Flandre. Bruxelles, Tradition et vie, 1959, 8"
434 p., ill.
- Van Mol, Paul, Het Belgisch parlement I894-1969. Le parlement beige
1894-1969. Ledeberg-Gent, Erasmus, 1969, 8", XVI-421 p. ill.
C. Algemene werken waarin belangrijke biografische
gegevens voorkomen.
Arickx, Valère, Geschiedenis van Pittem, Pittem, G.A. Veys, 1951, 8",
256 p., ill.
- Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains belges et catalogue
de leurs publications 1830-1880, + Supplément, Bruxelles, P. Weisse.nbruch, 1886-1910, 8°, 4 vol.
- Bilé, Elie, Blankenberge. Een rijk verleden een schone toekomst. Blankenberge, Gemeentebestuur, 1971, 8", 318 p., ill.
- Blondeel, Firmin, Beknopt overzicht der handelingen van den Kring
[Vlaamsche Broederband, letterkundige maatschappij, Brugge] (18621912), Brugge, A. Van Poelvoorde, 1912, 8", 87 p.
- De Bruyne, Michiel, Honderd jaar Koninklijke Stadsharmonie van Roe[\t selare ... 1867-1967, Rumbeke, A. Herreman, 1967, 8•, 323 p., ill.
[/1 - idem, Leopold I en Roeselare van 1830 tot 1865, Rumbeke, A. Herreman, 1966, 8", 143 p., ill.
- Declercq, Ed., Geschiedenis van Aarseele, Brugge, K. Beyaert-Storie,
1881, 8'", 116 p.
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- De Laey, Désiré, Geschiedkundige aanteekeningen over Hooghlede,
Roeselare, J. De Meester, 1902, 8°, 255 p., ill. ·

~ - Denys, P .A., 84 jaar gemeentepolitiek te Poperinge 1830-1914, Reningelst, H. Bafcop, 1958, 8•, 52 p.
- Deweerdt, Antoon, 100 jaar Davidsfonds te Roeselare, Roeselare, s.n.,
1975, 80, 199 p., ill.
- De Witte, Pons, 500 jaar Vrije Archiers van Mijnheere Sint Sebastiaen
te Sint-Kruis-Brugge, Brugge, Orion, 1976, 40, 249 p., ill.
- Didier, Fr., De publieke opinie in de districten Kortrijk en Roeselare
voor de revolu~iemaanden van 1830, in De Leiegouw, Kortrijk 6(1964)
pp. 201-220, 7(1965) pp. 31-48.
- Eeckhout, Raoul, Zoeklicht op Bredene, Bredene, Ter Cuere, 1968, 8•,
227 p., ill.
- Godar, Henri, Histoire de la Gilde des archers deSaint Sébastien de la
villede Bruges, Bruges, A.G. Stainforth, 1947, 80, 527 p., ill.
- Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen (1839-1939). Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap
voor Geschiedenis 'Société d'Emulation' te Brugge door A. Schouteet en
E.l. &rubbe, Brugge, Graphica 1950, 8·, 331 p.
- Index des Eligibles au Sénat (1831-1893) pub!ié sous la direction de
Jean Stengers .. ., Bruxelles, Palais des Académies, 1976, 8·, (137) +
549 p. [Académie r. des sciences et des beaux arts de Belgique. Commission de la Biographie Nationale]
- Lams, G., Wildenburg 75 jaar parochie, Wingene, Eigen beheer, 1972,
4•, n.p., gestenc., ill.
Maervoet, W. De politieke evolutie in het arrondissement Oostende
Vt 830-1894, in Ostendiana, Oostende 1(1972) pp. 63-86.
- Maes, J.H., Het markiezaat van Beselare, Beselare, Eigen beheer, 1965,
8·, 106 p., m.
- Merghelynck, Arthur, Epitaphes nobles et patriciennes des églises St.
André, St. Michel, Oostcamp .. . , Bruges, E. Gailliard, 1878, 8•, VII-128 p.
- Ovaere, Alberik, Sprokkelingen uit Zwevegem's verleden, Zwevegem,
Eigen beheer [1970], 8•, 3 vol., ill.
- Pieters, Robert, Geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonde,
Diksmuide, Ed. Desmyter, 1885, 8·, 348 p.
- Rembry-Barth, A., Histoire de Menin, Bruges, E. Gailliard, 1881, 8•,
4 vol.
- Rodenbach, Constantin, Episodes de la Révolution dans les Flandres,
Bruxelles. L. Hauman & Cie, 1833, 12•, XIII-266 p. [bevat pp. 60-67 de
lijst van intekenaars op het constitutioneel banket te Brugge van 9.07.
1829].
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- Rubbrecht, L.A., Geschiedenis van Watou, Brugge, A. Van Mullem,
1910, s·, 414 p., m.
- Ryserhove, Alfons, Beernem, Beernem, M. De Prest-Martens, 1949, s·,
325 p.
- Simon, A., Evêques de la Belgique indépendante 1830-1840. Sourees
d'archives. Louvain, Nauwelaerts, 1961, 80, 99 p. [Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers n• 21]
- idem, Réunions des évêques de Belgique. Procès-Verbaux. t. 1, 18301867, t. 2, 1868-1883. Louvain, Nauwelaerts 1960-1961, 2 vol. [Centre
interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers n•• 10, 17]
- Van Acker, Leo, Geschiedenis van de parochiale boerengilde van Arooie (1893-1969), Pittem, G. Veys, 1969, 8•, 39 p., ill.
- Van Colen, Paul, Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, in Handelingen
van de Kon. Gesch. en Oudheidk. Kring van Kortrijk, NR 36(1968/1969)
pp. 3-347, ill.
- Vandepitte, Dirk, De liberale partij in vijf steden van de Westhoek
(leper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1971, 4•, 87 + XXIX gestenc. p.
- Vanden Berghe, Yvan, Jacobijnen en traditionalisten. De reacties van
de Bruggelingen in de revolutietijd (1780-1794), Brussel, Pro civitate,
1972, 8·, 2 vol.
- Van Eenoo, Romain, Partijvorming en politieke strekkingen bij de cijnskiezers te Brugge (1830-1893), Gent, onuitgegeven doctoraatsthesis, 1969,
4•, 3 vol., gestenc.
- Van Outryve d'Y dewalle, Stanislas, Souvenirs de la familie van Outryve
d'Ydewalle, s.l., s.n., 1956, 4•, 78 gest. p., ill.
- Van Steenkiste, Ivo, Proef eener geschiedenis der gemeente Heule,
Kortrijk, We Nys en Zonen 1889, 8°, 221 p.
- Vermeire, M., Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw
en van den Eigenaars- en landbouwersbond, Brugge, Verbeke-Loys
[1935], 8·, 639 p., ill.
- Witte, Els, Documents relatifs à la Franc-Maçonnerie beige du X/Xe
siècle. 1830-1855. Avec la collaboration de Fernand V. Borné, Leuven,
Nauwelaerts, 1973, s•, VII-821 p. [Centre interuniversitaire d'histoire
contemporaine. Cahier n• 69].
- idem, Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties.
Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Béthune, in Belgisch
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Revue beige ... (Gent 1(1969) pp.
216-253.
- idem, Polinieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische Steden
1830-1848, Brussel, Pro civitate, 1973, s•, 2 vol.
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Wij hebben onze biografieën zoveel mogelijk chronologisch opge·
bouwd met aanduiding van de eerste datum waarop wij één of andere
functie aantroffen, met de bedoeling aldus een overzicht te geven van de
cursus honorum van de persoon. De opgave van zijn familiebanden, met
andere provincieraadsleden en deze van zijn bezittingen, aan de hand van
de erfenisaangiften of van de lijsten van verkiesbaren voor de Senaat,
en eventueel de relevante gegevens uit zijn testament, belichten de sociale
betekenis van de persoon.
Wij voegen er, in de mate van het mogelijke, een opgave van de gepubliceerde iconografie aan toe, alsook, onder de benaming Literatuur,
de werken gepubliceerd door de persoon, of de verwijzing naar de opgave van deze werken. Voor zeldzame publicaties vermelden wij de vindplaats tussen haakjes.
Onder Bibliografie hebben wij alleen deze bijdragen of studies vermeld
die uitvoerig handelen over de persoon, en die derhalve meer geven dan
alleen maar zijn geboorte-, huwelijks- en sterfdatum, de lijst van zijn afstammelingen en de lijst van zijn decoraties.
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1. GOUVERNEURS

1. (30.04.1904 DE) B:ËTHUNE, Jean-Baptiste-Emmanuel, baron. Geboren te Brugge 25.01.1853, gestorven te Heestert 24.03.1907, oud:
54 jaar. Huwelijk te Gent op 15.05.1876 met Anne-Clémentine Roger de
Villers (Gent 4.03.1855- Cannes 5.03.1913). Zoon van Jean-Baptiste, de
bezieler van de neogotische kunst in België.
Studeert rechten te Leuven (dr. jur. 7.04.1875). Advokaat bij het Hof
van Beroep te Gent (april 1875). Katholiek provincieraadslid voor het
kanton Oostrozebeke (27.05.1878-1903) en lid van de Bestendige Deputatie (12.07.1892-25.07.1903). Gemeenteraadslid (29.10.1878) en burgemeester (6.12.1879-1885) van Oostrozebeke.
Dienstdoende gouverneur bij de dood van Léon Ruzette, van 2 januari
tot 14 februari 1901, en bij de dood van Charles d'Ursel, vanaf 3 juli
1903. Op 25 juli 1903 wordt hij definitief benoemd. Hij was lid (28.04.
1896) en proost (1904) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed te
Brugge.
In het spoor van zijn vader wordt hij op 16-jarige leeftijd adjunctsecretaris (20.09.1869), penningmeester (september 1874) en voorzitter
(17.08.1896) van de Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas te Gent, en
publiceert in het Bulletin van deze Gilde een groot aantal kunsthistorische
nota's en verslagen van uitstappen van de Gilde. Op 19.03.1885 wordt
hij corresponderend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, en derhalve lid (1885) en secretaris (20.10.1887-1892) van de Provinciale Commissie voor Monumenten. Ook in het Bulletin van deze
laatste Commissie publiceert hij tientallen verslagen over restauraties van
historische monumenten in West-Vlaanderen.
Nog in het spoor van zijn vader wordt hij penningmeester van de
Conseil supérieur des Conférences de St. Vincent de Paul te Gent (1876)
en secretaris van de Brugse Afdeling (1877-1880). Tot 1896 verzorgt
hij de uitgave van het Maandschrift voor de leden van het Genootschap
van de H. Vincentius à Paulo. Daarnaast verzamelt hij een tiental lidmaatschappen van religieuse, kunsthistorische en historische genootschappen zoals de Société royale de Ia numismatique beige (breifwisselend lid
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6.07.1879), het Nederlandsch Genootschap voor Munt en Penningkunde
te Amsterdam {erelid 14.08.1892), het lstituto araldico italiano (briefwisselend lid 19.12.1894), de Société archéologique de Bruges (lid 7.02.
1895), de Société française d'archéologie (briefwisselend lid 1896), de
Société des antiquaires de Normandie (briefwisselend lid 1896), de Sint
Bernulphusgilde te Utrecht (erelid december 1899) en de Société historique et archéologique de Tournai (briefwisselend lid 12.07.1901). Zijn
leven lang zal hij de tijd vinden om zich aan historisch opzoekingswerk
te wijden. Naast zijn regelmatige medewerking aan tijdschriften als Ie
Messager des sciences historiques te Gent, Rond den Heerd van zijn
vrienden G. Gezelle en A. Duclos te Brugge (waarin hij vanaf zijn 15e
jaar publiceerde, ook onder de schuilnaam Jan Bruggeman), Revue de
!'Art Chrétien te Parijs en Revue belge de Numismatique te Brussel,
publiceert hij afzonderlijk in boekvorm Cartulaire du Béguinage de Sain!eElisabeth à Gand, Brugge 1883, Méreaux des families brugeoises; essai
descriptif, Brugge 1890, Epitaphes et monuments des églises de la Flandre
au XV!e siècle, d'après les manuscrits de Corneille Gailliard et d'autres
auteurs, Brugge 1897, de Catalogus van de Jubelprocessie tereere van het
Heilig Bloed te Brugge .1150-1900, Brugge 1901 in samenwerking met
H. Rommel en Het godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel te Gent, bijgenaamd de L eugemeete, Gent 1902, in samenwerking met A. Van Werveke. Onder zijn eenmalige medewerking aan diverse tijdschriften willen
wij de aandacht vestigen op de publicatie in het Frans (in Le Magasin
littéraire te Gent) en in het Nederlands (in Het Belfort te Gent) van een
voordracht die hij in 1888 te Parijs hield over de Vlaamsche letterkunde
in de laatste tien jaren 1877-1886.
de Béthune is de initiatiefnemer van de tentoonstellingen te Brugge
van de Vlaamse Primitieven (in 1902) en van het Gulden Vlies (in 1907).
In 1903 ontwierp hij het neogotisch praalgraf van Guido Gezelle dat
in 1905 op het Brugs kerkhof werd ingewijd. Sinds 19.10.1904 was hij
Werke.nd lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent en sinds
18.01.1905 lid van de Bestendige Commissie van Middelnederlandsche
taal- en letterkunde, in de schoot van deze Academie.
Hij heeft zich niet alleen ontpopt tot een verdienstelijke en naarstige
historicus en kunsthistoricus, ook als politiek mandataris heeft hij een
indrukwekkende en intelligente activiteit aan de dag gelegd. Dit moge
reeds blijken uit de talloze comités waarvan hij lid was.
Lid van de Katholieke schoolcomités van Oostrozebeke (17 .09 .1879)
en van de dekenij Tielt (30.08.1879), weldoener van de katholieke scholen te Oostrozebeke (1879-1884), ondervoorzitter (1880) en voorzitter
(1882) van de Landbouwcomice van Roeselare-Tielt, in 1889 uitgebreid
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tot Ingelmunster. (Zijn verkiezing tot ondervoorzitter had essentieel een
politiek karakter. Het was de bedoeling de liberale invloed van de voorzitter, tevens arrondissementscommissaris van Roeselare-Tielt en uitgever
van De Stem der Vlaamsche Landbouwers, Constant Vanden Berghe,
te breken), ondervoorzitter van de Hoge Landbouwraad, en lid van de
Hoge Raad der Bossen, lid (1890), ondervoorzitter (1898) en voorzitter
(1904) van de Provinciale Commissie voor Landbouw en commissarisgeneraal van de landbouwtentoonstelling te Brugge in 1903, lid van de
Provinciale commissie voor pensioenen (27 .07 .1898), lid van de Société
de chasse pour la répression du braconnage te Brugge (1886), lid (1883)
en voorzitter (1892) van het bestuurscomité van het Provinciaal Laboratorium te Roeselare, voorzitter (1892) van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand St. Amands Werkmansgilde te Oostrozebeke, en voorzitter
van de Maatschappij voor Toonkunde aldaar, enz.
Als provincieraadslid en lid van de Bestendige Deputatie beperkt de
Béthune er zich niet toe de plaatselijke belangen (o.a. de kanalisering van
de Mandel) te verdedigen, hij trad op als verslaggever voor het ontwerp
van provinciaal reglement op de onbevaarbare en onbevlotbare waterlopen (1880), het reglement op de landbouwprijskampen (1885), maar
vooral ligt hij aan de basis van een reeks beslissingen van de Raad, in
de contracten voor Openbare Werken, uit te voeren voor rekening van
de Provincie, of met haar financiële tussenkomst, clausules in te lassen
die een minimum loon, later ook een maximum werkduur per dag, het
verbod van zondagwerk en de verzekering tegen arbeidsongevallen voorzien (1892-1895). De socialistische en meer nog de kristen-demokratische
druk is weliswaar .niet vreemd aan deze beslissingen. Het voorbeeld van
West-Vlaanderen zou spoedig door heel wat openbare besturen gevolgd
worden.
Belangrijk ook is de rol van de Béthune in de realisatie van het havencomplex Brugge-Zeebrugge. In 1893 werd de Provinciale Raad in buitengewone zitting samen geroepen om te delibereren over het verzoek van
de regering een subsidie van twee miljoen (thans meer dan 120 miljoen) toe te kennen voor de realisatie van het projekt. Indien de Raad
dit bedrag niet toekent, zal de regering het plan niet verwezenlijken. De
besprekingen duren twee dagen. Aan de avond van de eerste dag hebben
de tegenstanders van het projekt (Oostendenaars op kop) de overhand.
De volgende dag dient de Béthune een amendement in dat voorziet de
twee miljoen niet toe te kennen aan de haven van Zeebrugge die een
nationale onderneming is, noch aan de haven van Brugge, die een stedelijke onderneming is, maar aan het graven van het kanaal dat beide
verbindt, omdat het een waterloop zal zijn van provinciaal belang. Hij
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zal er in slagen een behoorlijke meerderheid (38 tegen 23 en 4 onthoudingen) voor zijn voorstel te winnen, en aldus de beslissende medewerking van de Provincie aan het projekt te verzekeren. de Béthune was een
zeer sociaal voelend man, hij drukte zich even graag en even vlot uit in
het Nederlands als in het Frans. Hij had echter niet alleen machtige
vrienden maar ook machtige tegenstanders in de schoot van zijn partij.
In 1890 mislukte een eerste poging om lid te worden van de Bestendige
Deputatie. Ontgoocheld wilde hij zich uit het politiek leven terugtrekken.
In 1891 stelde hij zich dan ook kandidaat voor de plaats van arrondissementscommissaris te Kortrijk, maar ook dit mislukte. Na grondige diplomatieke voorbereiding werd hij in 1892 dan toch lid van de Bestendige
Deputatie. In 1900 wenste hij zich als kandidaat volksvertegenwoordiger
te zien voordragen in het nieuwe electoraal arrondissement RoeselareTielt, maar zijn kandidatuur werd niet weerhouden (de voormalige volksvertegenwoordiger voor Tielt, M. Van der Bruggen, behield zijn zetel
voor Roeselare-Tielt).
De benoeming van Ch. d'Ursel, als opvolger van Leon Ruzette, was
ontegensprekelijk een nieuwe nederlaag voor de Béthune. Na de vroegtijdige dood van d'Ursel kon men hem echter niet meer voorbijgaan. Zijn
benoeming werd vooral te Brugge met enthousiasme onthaald. In de
boodschap waarmee hij op 30 juli 1903 zijn aanstelling aan de ondergeschikte besturen meedeelt, belooft hij te zullen waken over het behoud van de gemeentelijke en de provinciale autonomie, het vakonderwijs,
handel, nijverheid en landbouw, het kunstpatrimonium, maar vooral over
de "lotsverbetering voor den zeer belangwekkenden stand der werklieden,
zoo ter stede als te lande."
Als gouverneur ging zijn eerste bekommernis uit naar de betreurenswaardige omstandigheden waarin het personeel van de provinciale administratie moest werken. Hij wilde een nieuwe ambtswoning doen
bouwen - in het verlengde van de zgn. Proosdij op de Burg te Brugge teneinde zijn oude ambtswoning voor uitbreiding van de lokalen van de
administratie ter beschikking te stellen. Zijn vroegtijdige dood heeft dit
projekt echter gedwarsboomd.
In 1905 hield hij, tijdens de openingszitting van de Provinciale Raad,
een rede waarin hij op uitstekende wijze een overzicht gaf van de ontwikkeling van de provincie ter gelegenheid van de 75e verjaring van
de Belgische onafhankelijkheid. Deze rede werd gepubliceerd met statistisch bewijsmateriaal, en is nog steeds bruikbaar.
Zijn korte ambtstermijn, tijdens dewelke zijn gezondheid steeds meer
ondermijnd werd, niet in het minst tengevolge van het verlies van twee
van zijn drie kinderen (in 1902 en 1905), heeft hem echter niet toe378

gelaten grote verwezenlijkingen te realiseren.
J.B. de Béthune was ingeschreven op de 1e aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1893-1906) met een belasting van 1.691,88 fr.
en bezittingen te Oostrozebeke, Gent, Kortrijk, Avelgem, Dottenijs, Zwevegem, Evregnies en St. Léger.
Iconografie : Geschilderd portret (1909) door E. Rommelaere op het provinciaal
hof te Brugge. Gelithografieerde of fotografische portretten in de in de bibliografie
vermelde werken.
Literatuur : Opgave van de omvangrijke lijst van publicaties in het werk van H.
Rommel, waarin echter de bijdragen in Rond den Heerd, onder schuilnaam Jan
Bruggeman niet zijn opgenomen.
Bibliografie : H . Rommel, Le baron de Béthune, troisième président de la Gilde
de Saint-Thomas et de Saint-Luc, Lille, Paris, Bruges, s.d., 4•, 58 p. [Extrait du XLie
Bulletin de la Gilde de St.-Thomas et de St.-Luc], bevat, in frontispice een fotografisch portret; Baron Jean de Béthune. Vie et reuvres in Analecta Bollandiana
9(1907) pp. 141-144;
De Flou Karel, Johan baron de Béthune in Jaarboek K. Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, Gent (1924) pp. 62-66 ;
Pierre Lerouge, Jean-Baptiste de Béthune; in Le XXe Siècle, 26.03 .1907.

2. DE BROUWER, Guillaume-Edouard-Emile-Marie.
Geboren te Oostende 12.01.1840, overleden te Ramleb (Egypte)
30.04.1892, oud: 52 jaar. Huwelijk te Oostende op 25.08.1877 met
Augusta-Mathilde-Eugenie-Marie Serruys (Oostende 25.03.1850 - Berlijn
18.09.1905).
Studeert de Rechten. Vestigt zich als advokaat te Oostende. Wordt in
1865 tot substituut bij de procureur des konings te Ieper aangesteld,
maar verzaakt dit ambt kort daarop om zich te Oostende als liberaal
lid· van de Provincieraad te laten verkiezen (2.05.1866). In 1867 verzaakt hij eveneens dit mandaat en wordt benoemd tot procureur des
konings te Veume (22.04.1867-1870) en substituut te Brussel (15.10.
1870-28.12.1874), waar hij, samen met o.m. procureur P.-Th. Heyvaert,
de latere gouverneur, belast is met het gerechtelijk onderzoek in het faillissement van de bank Langrand-Dumonceau (1870-1878). Vervolgens
wordt hij rechter aan de gemengde rechtbank te Ismalia (1875-1883).
Op 18 maart 1883 wordt hij door de liberale regering benoemd als opvolger van gouverneur Theodore Heyvaert, die naar Brabant is overgeplaatst.
In de boodschap die hij op 14 april 1883 tot de ondergeschikte besturen richt om zijn aanstelling mee te delen, verklaart hij zich "overtuigde voorstander van de wijze en vooruitstrevende politiek der regeef(
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ring" en belooft zich er te zullen op toeleggen "om de volledige en
rechtzinnige uitvoering onzer schoolwetten te verzekeren, en ze de weldaden te doen voortbrengen welke men met grond ervan verhopen mag."
Zijn taak bestaat erin de gemoederen tot bedaren te brengen. Een opdracht waarin hij zozeer slaagt dat de katholieke regering Malou-JacobsWoeste, die op 16 juni 1884 aan het bewind kwam, volgens de memoires
van Ch. Woeste, bereid was hem als gouverneur te behouden, indien
Leon Ruzette, de katholieke gouverneur die op 7 augustus 1878 door de
liberale regering uit zijn ambt ontslagen was en op 10 juni 1884 tot
katholiek volksvertegenwoordiger verkozen was, hiertegen geen bezwaar
had. Ruzette verkoos opnieuw als gouverneur benoemd te worden, derhalve werd de Brouwer op 19 juni 1884 uit zijn ambt ontslagen. Hij
keerde terug naar Egypte, waar hij in 1884 als substituut en op 1.02.1889
als procureur generaal bij de internationale rechtbank van Alexandrië
optrad. Sinds 25 juli 1883 was hij lid van de St. Sebastiaansgilde, het
bolwerk van de liberale partij te Brugge.
Op 26 mei 1892 werd zijn stoffelijk overschot te Oostende bijgezet.
Iconografie : geen bekend.
Bibliografie: L'Echo d'Ostende 29 mai 1892, Journat de Bruges ler et 2 mai
1892.

3. DE MUELENAERE, Felix-Amand (K.B. 16.05.1836 graaf). Geboren te Pittem op 9.02.1794, aldaar plotseling overleden op 5.08.1862,
oud: 68 jaar. Begraven te Koolkerke. Gehuwd te Brugge op 8.05 .1827
met Reine-Jeanne de Knuyt ("Brugge 2.01.1808, t 14.09.1861).
Studeert aan het Kleinseminarie te Roeselare, vervolgens te Brussel,
waar hij tot doctor in de rechten promoveert in 1815 .
Laat zich inschrijven aan de Balie te Brugge. In 1822 wordt hij hoofd
van het Parket en in 1824 procureur des konings te Brugge.
In 1819 verkozen tot lid van de Provinciale Staten van West-Vlaanderen, vraagt aan de koning de opheffing van de incompatibiliteit tussen
dit mandaat en zijn gerechtelijke functie. Dit wordt hem 'conformément
au règlement' geweigerd, en hij verzaakt aan dit mandaat.
Op 9 juli 1824 wordt hij door de Provinciale Staten van West-Vlaanderen verkozen tot lid van de Tweede Kamer.
In 1829 sluit hij zich aan bij de Zuid-Nederlandse opposanten, die opkwamen voor de algemene vrijheid van de pers, de afschaffing van een
aantal belastingen, enz., en ondersteunde de eerste petitie-actie. Als gevolg hiervan werd hij op 7 juli 1829, na een manceuvre van het Centraal
bestuur, door de Provinciale Staten niet herkozen als lid van de Tweede
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Kamer. Zijn politieke vrienden zorgden ervoor dat hij weldra als martelaar van het Nederlandse Regime zou worden aanzien, en te zijner eer
werd op 9 juli 1829 het beruchte 'Constitutioneel Banket' te Brugge ingericht, dat het verzet tegen het Hollands Regime cristalliseerde. Tegen wil
en dank, en spijts zijn onstandvastig karakter, ging de Mûelenaere de
oppositie incarneren. Dit belette hem niet 'als ambtenaar' zich helemaal
te onderwerpen aan de boodschap van 11 december 1829, waarin Willem I zijn absoluut gezag bevestigde en weigerde tegemoet te komen
aan de grieven die in het Zuiden werden geformuleerd.
In oktober 1830 wordt de Mûelenaere, samen met de liberale demokraat Is. Jullien en Ch. Herwijn, aangesteld tot (voorlopig) commissaris
van de regering in West-Vlaanderen. Op 21 december 1830 wordt hij
tot gouverneur benoemd. Ondertussen werd hij op 3 november gelijktijdig
te Brugge, Oostende en Tielt verkozen tot lid van het Nationaal Congres.
Hij opteert voor Brugge. In 1831 behoort hij tot de delegatie die aan .
Leopold von Saksen Coburg de koningskroon gaat aanbieden. Na de
troonsbestijging van Leopold I wordt hij door deze belast (26 juli) met
de vorming van de nieuwe regering, en bekleedt er de zetel van Buitenlandse Zaken, waarschijnlijk ingevolge zijn stellingname in het Nationaal
Congres (op 7 juli 1831) voor de aanvaarding van de XVIII artikelen.
Op 29 augustus 1831 wordt hij verkozen als volksvertegenwoordiger voor
de arrondissementen Kortrijk en Veurne. Hij opteerde voor Kortrijk. Hij
zal volksvertegenwoordiger blijven tot 1848, wanneer de wet van 26.05.
1848 hem verplicht te kiezen tussen zijn politiek mandaat en zijn gouverneursfunctie. Hij verkiest deze laatste en neemt derhalve ontslag als volksvertegenwoordiger.
Op 1 november 1831 slaagt hij er in door de Kamer het Verdrag van
de XXIV Artikelen te doen aanvaarden (waarbij een deel van Limburg en
Luxemburg voor België verlore.n gingen), en wordt, wellicht bij wijze van
beloning, twaalf dagen later door de koning tot Minister van Staat benoemd. Op 17 september 1832 treedt zijn regering af. Op 4 augustus
1834 wordt hij opnieuw minister van Buitenlandse Zaken in de regering
de Theux, maar wordt gedwongen ontslag te nemen op 13 december 1836
ingevolge de steun die hij verleend had aan Coghen en aan graaf de Meeus,
gouverneur van de Société Générale, bij hun benoeming tot minister van
Staat, overeenkomstig de wens van de koning maar tegen het advies van
de Theux. In 1836 was hij op 5 april door paus Gregorius XVI tot
Romeinse graaf, en op 16 mei door Leopold I tot (Belgische) graaf
geadeld. Op 13 april 1841 is hij opnieuw minister van Buitenlandse
Zaken in de regering Nothomb, neemt ontslag op 5 augustus van hetzelfde
jaar, maar blijft minister zonder portefeuille in deze regering tot 19 juni
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1845 en in de daaropvolgende regeringen Van de Weyer (30.07.18457.03.1846) en de Theux (31.03.1846-12.08.1847).
Na zijn ontslag als volksvertegenwoordiger in mei 1848 wijdt hij zich
opnieuw helemaal aan zijn provincie, maar neemt om politieke redenen
op 11 februari 1849 ontslag als gouverneur. Zijn katholieke overtuiging
liet hem niet toe langer op te treden als de vertegenwoordiger van een
liberale regering. Op 11 juni 1850 wordt hij opnieuw tot volksvertegenwoordiger verkozen, ditmaal door het arrondissement Tielt, en blijft dit
tot zijn dood.
In zijn Souvenirs personnels (pp. 164-165) schildert Joseph Lebeau,
F. de Mûelenaere af als een "caractère timide et irrésolu" en gewaagt van
zijn "antipathie contre toute responsabilité ... son indolence d'esprit, ...
son amour du far niente", dit beeld, door een politieke tegenstrever geschilderd, is wellicht iets te negatief, maar wordt in zijn grote lijnen bevestigd door de geschiedschrijvers. De Mûelenaere was in de eerste plaats
de vertrouwensman en de bescheiden dienaar van Leopold I, die niet
uit eigen ambitie, maar op nadrukkelijk aandringen van de koning een
ministerportefeuille aanvaardde. Vermoedelijk uit 1834 dateert de brief
van J. van Praet, kabinetssecretaris van de koning, aan Mgr. Boussen,
waaruit dit blijkt (B.A.B., B.273 ongedateerd, 1er juin, 10 heures du
soir). De bisschop wordt verzocht, zonder zijn opdrachtgever bekend te
maken, bij de Mûelenaere en voouil' l5ij zifn vrouw en zijn schoonmoe<ier
if r,!.. <gi~~en, om hem te overtuigen opnieuw een ministerportefeuille te
aanvaarden. "Ce n'est pas la première fois que depuis sa retraite du
ministère [in 1832 ?] M. de Mûelenaere reçoit des propositions de ce
genre. La supériorité de ses talents et la confiance qu'il a su inspirer le
rendent indispensable à la composition de tout ministère destiné d'avoir
de la force et de la durée; mais lorsque des instances lui ont été faites,
il a toujours opposé pour s'y soustraire des raisons de diverse nature et
principalement des raisons de familie. Ce sont ces demières objections
que le Roi vous croit plus que personne capable de lever."
Het ligt voor de hand dat Leopold I, die precies omwille van zijn rol
in de Europese diplomatie tot koning der Belgen verkozen was, als minister van Buitenlandse Zaken niet een sterke of originele persoonlijkheid naast zich kon dulden, maar een vlijtige en gehoorzame dienaar
onder zich, die over voldoende invloed beschikte om te voorkomen dat
vanuit het parlement oppositie zou ontstaan tegen de buitenlandse politiek
van de vorst. Dit schijnt wel degelijk de rol te zijn geweest, op het nationaal vlak, van F. de Mûelenaere.
Op het provinciaal vlak stelt F. ·de Mûelenaere zich vooral aan als
de vertegenwoordiger van het Centraal bestuur in de provincie, meer dan
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als vertegenwoordiger van de provincie bij het centraal bestuur, wat de
meeste van zijn opvolgers in feite zullen zijn. Zijn dubbele functie van
gouverneur en minister zonder portefeuille tijdens de crisisjaren 18411847 hebben ongetwijfeld voor de provincie gunstige gevolgen gehad.
De nauwe banden tussen de bisschop en de gouverneur blijken uit het
feit dat de eerste op 5.05.1841 aan de deken van Avelgem een brief
schrijft hem opdracht gevend, samen met zijn pastoors, naar de beste
middelen te zoeken om de Mûelenaere (D. De Haerne en J. Goethals)
als volksvertegenwoordiger t~ doen verkiezen.
Bij zijn plotse dood op 5 augustus 1862 liet hij geen kinderen na. Hij
staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1849-1862)
met een belasting van 2116,40 fr. en meer. Zijn testament met codicille
van 21 en 22 januari 1862 kent aan de nicht van zijn vrouw, Maria De
Knuijt, dochter van Edouard en Adèle de Vrière (tante van gouverneur
de Vrière) de goederen toe die hij van zijn vrouw geërfd had, bestaande
uit 212 ha 14 a 30 ca gronden met hoeven en huizen te Koolkerke, Zuienkerke, Uitkerke, Oostkerke, Dudzele, Knokke, Aalter, Beveren (R.),
Handzame, Oedelem en Brugge, daarbij voegt hij nog 36 ha 30 a 53 ca
gronden te Wulpen, Ramskapelle, Knokke, Heist en Lichtervelde, het geheel voor een waarde van 700.000 fr. Maria De Knuijt wordt verplicht
een jaarlijkse rente van 8.000 fr. aan haar broer ridder Rector De Knuijt
uit te betalen, een jaarlijkse rente van 300 fr. aan een huishoudster en
jaarlijks te Koolkerke een zielemis te laten opdragen met brooddeling
aan de armen. Aan zijn universele legataris, Gustave de Mûelenaere, laat
hij 375 ha 36 a 06 ca gronden na met hoeven en huizen te Ardooie, Koolkerke, Klemskerke, Ramskapene (Br.), Koolskamp, Oostrozebeke, Meulebeke, Beveren (R.), Pittem, Kortemark, Houtave, Stalhille, Ramskapene
(N.), Oudenburg, Wingene, Dudzele, Zuienkerke en Ingelmunster, voor
een globale waarde van 1.332.851,60 fr., benevens voor 112.187,50 fr.
obligaties, en 68.000 fr. aan roerende goederen, wedden en pensioenen
en baar geld, maar op voorwaarde aan de zuster (van Gustaaf), Camille,
echtgenote van Eugène Joos de ter Beerst, een levensrente uit te betalen
van 8.000 fr. per jaar, alsmede diverse kleinere levensrenten aan 5 personen (waarschijnlijk huispersoneel en boswachter).
Het actief van de erfenisaangifte beloopt 2.124.140 fr. (RABW. Reg.
en Dom. Ser. 187, Brugge 1, 1863).
Iconografie : Geschilderd portret door Ange van Erpe, gedateerd 1854 op
Kleinseminarie te Roeselare. Copie gemaakt in 1905 door H. De Graer, op
provinciaal hof te Brugge. Gebeeldhouwde buste door Ch. van Pottelsberghe in
Parlementsgebouw te Brussel.
Bibliografie : Juste, Theodore, L'Union douanière Franco-beige. Le Comte
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Mûelenaere Ministre d'état etc. d'après des documents inédits, Bruxelles, s.d.,
VII-102 p.
Id., De Mûelenaere, Felix-Amand, in Biographie nationale 5(1876) coll. 573-579;
L. lanssens de Bisthoven, Openingsrede van de gewone zittijd 1929. Provincieraad
van West-Vlaanderen, Brugge 1929, 41 p.; Le Livre d'or de l'Ordre de Leopold,
t.l., Bruxelles 1858, pp. 242-243.

4. DE VRIERE, Adolphe-Pierre-Aloys (K.B. 22.12.1825 Baron). Geboren te Brugge 9.04.1~06. Gestorven te Laken 16.07.1885. Oud: 79
jaar. Zoon van provincieraadslid Aloys de Vrière, schoonbroer van de
voorzitter van de provincieraad Gustave Peesteen en van senator Honoré
Pecsteen. Gehuwd te Brugge op 15.10.1832 met Marie-Louisede Serret
(1811-1876).
Humaniorastudies te Parijs (Louis-Ie-Grand) en rechten te Leiden
(1825). Vóór 1830 werkt hij mee aan de revolutiegezinde Standaerd van
Vlaenderen te Brugge. Op 23.10.1830 wordt hij aangesteld tot distriktcommissaris te Brugge. Op 21.08.1831 benoemd tot gezantschapssecretaris in Saksen en Pruisen. Op 8.07.1841 bevorderd tot zaakgelastigde
van België te Kopenhagen, en op 25 .05.1845 te Lissabon. Op 25.06.1847
worldt hij minister resident van België te Lissabon, hij behoudt deze hoedanigheid wanneer hij door de eerste homogeen liberale regering Ch.
Rogier, op 2.11.184 7 benoemd wordt als gouverneur te Namen. Op 1.09.
1848 wordt hij overgeplaatst naar Henegouwen en op 13.04.1849 naar
West-Vlaanderen, ter vervanging van graaf de Mûelenaere. Hier wordt
hij geconfronteerd met de uitlopers van de grote crisis van 1840-1850.
Hij zal zich verdienstelijk maken als promotor van een aantal nieuwe industrieën, en het oprichten van industriescholen en leerwerkscholen. Naar
het voorbeeld van zijn voorganger geeft hij in de jaarlijkse openingsreden van de gewone zittijd van de provincieraad, telkens een algemeen
overzicht van de toestand van de provincie, met nadruk op de economische maar ook op de sociale problemen (Ontegensprekelijk heeft de
Vrière zeer sterk de invloed van Ed. Ducpétiaux ondergaan). Hij doet
dit met een opvallende welsprekendheid. Hij stelt zich hierbij hoofdzakelijk aan als commissaris van de regering.
Sinds 13.11.1836 is hij lid van de St.-Sebastiaansgilde te Brugge. Tijdens zijn gouverneurschap te Brugge aanvaardt hij een aantal voorzitteren erevoorzitterschappen (van de muziekmaatschappijen St. Cecilia te
Veurne, La Renaissance en de Concerts de la Réunion te Brugge, de
Koninklijke Stadsacademie, de nijverheidsschool en de maatschappij Burgerwelzijn te Brugge, de landbouwcomiceen de commissie voor de paardenkoersen te Brugge, de landbouwschool te Torhout, enz.).
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Als gematigd liberaal leefde hij in zeer goede termen met Mgr. Malou
en later met Mgr. Faict, aan wie hij gronden verkoopt, en voor wie hij
als advokaat optreedt. In mei 1854 doet hij een bemiddelingspog· g
tussen de liberale partij en het bisdom (via vicaris-generaal Scherpere 1)
om eenheid op de naam van Ch. De Brouckère tot stand te breng n
voor de Kamerverkiezingen. Het bisdom wijst deze kandidatuur af
(B.A.B., B. 285).
Op 9.11.1857 wordt hij minister van Buitenlandse Zaken in het ka bi et
Rogier-Frère-Orban. Hij neemt ontslag op 26.10.1861 omdat hij net
akkoord gaat met de erkenning van het koninkrijk Italië. Van 10.12.18 7
tot 12.01.1864 en van 11.08.1864 tot 2.08.1870 wordt hij als liber al
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge gekozen en ope de ondertussen een advokatenpraktijk te Brugge. Hij is tevens beheer er
van een aantal maatschappijen zoals de Banque des Travaux publ es
(1871), S.A. des charbonnages du Nord du Flénu (1876), Société cotonnière de Saint-Etienne-du-Rouvray (1883) enz. In 1882 stelde hij tev rgeefs zijn kandidatuur voor de Senaat. Daarna trok hij zich uit de polif k
terug. In 1847 erfde hij samen met zijn zuster van zijn vader 360
grond, hoofdzakelijk voormalig 'zwart goed'.
Hij is ingeschreven als verkiesbare voor de Senaat (1849-1885) et
een belasting van 4.035 ,37 fr. en bezittingen te Oedelem, Beernem, Oo tvleteren, Vlamertinge, Dikkebus, Kemmel, Stavele, Slijpe, Pervijze, L ffinge, Middelkerke, Kortemark, Vladslo, Esen, Houtave, Snellegem, W tkapelle, Westkerke, Zedelgem, Loppem, Brussel.
Iconografie : Lithografisch portret door Mte Leclercq gedateerd 1855, Bruxel es,
Imp. Simonau & Toovey. Geschilderde copie door H. De Graer, gedateerd 1905, op
het provinciaal hof te Brugge.
Bibliografie: Le Livre d'or de /'Ordre de L eopold, Bruxelles, 1885, t. I, pp. 2 5246, R. Van Eenoo, ·Vrière, Adolphe-Pierre-Aloys, de in Nationaal Biografi eh
Woorden boek, Brussel 1966, dl. 2, col!. 929-930.

5. D'URSEL, Charles-Marie-Léon, graaf.
Geboren te Brussel op 20 januari 1848, gestorven te Oostkamp p
28 juni 1903, oud: 55 jaar. Huwelijk te Parijs op 18.04.1885 met A ne
Le Roux (Parijs 20.08 .1862-6.11.1945). Zoon van Louis, senator v or
Mechelen.
Studeert aan de Faculté Notre Dame de la Paix te Namen, en aan de
Leuvense Universiteit (Rechten). Op 23 oktober 1867 engageert hij z eh
als pauselijk zouaaf, neemt deel aan de gevechten te Mentana (3. 1.
1867), wordt gevangen genomen te Civita Vecchia, ontsnapt en wo dt ·
bevorderd tot onderluitenant. In 1870 treedt hij als legatiesecretaris in
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de Belgische diplomatie en bekleedt functies in Spanje, Brazilië, Roe-

menië, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland.
Tijdens zijn verblijf in Brazilië publiceert hij een Rapport sur la production du sucre, du café et du coton au Brésil, Bruxelles 1874, en bundelt
zijn reiservaringen in Sud Amérique. Séjours et voyages au Brésil, à la
Plata, au Chili en Bolivie et au Perou, Paris, Pion 1879, 16•, 307 p. ill.
(K.B.). In 1898 herneemt hij deze herinneringen in Le Brésil. Paris, Pion
1898, 8•, 32 p. ill. [Bibliothèque illustrée des voyages autour du monde
par terre et par mer, n.• 23] (K.B.).
Van 1889 tot 1894 is hij gouverneur van Henegouwen en moet het
hoofd bieden aan insurrectionele stakingen in 1890 en 1893. Hij geeft
zijn ontslag en keert terug tot de diplomatie als gevolmachtigd minister van België te Bucarest. In 1898 wordt hij door Koning Leopold 11
als gevolmachtigd minister naar China gezonden om er een handelsverdrag af te sluiten tussen China en de Onafhankelijke Congostaat (13.07.
1898). Op 1 januari 1900 wordt hij door de koning belast met een inspectierondreis in Congo, maar keert op 23 maart in België terug tengevolge van een zware aanval van malaria. Op 14 februari 1901 wordt
hij, ter opvolging van Léon Ruzette, als gouverneur van West-Vlaanderen
aangesteld. Als gouverneur wil hij de Belgische internationale handel stimuleren door het ontwikkelen van de burgerlijke zeevaart (openingsrede
van de gewone zittijd van de provincieraad in 1901) en het inrichten van
een vrijhaven langs de Belgische kust (openingsrede 1902). Ook de zeevisserij draagt zijn belangstelling weg (openingsrede 1903, posthuum voorgelezen door zijn opvolger J.B. de Béthune).
Hij ligt aan de basis van de inrichting van een Belgisch schoolschip
voor kustzeevaarders te Oostende. Hierover publiceert hij in de Revue
Générale een artikel Un navire-école pour la marine marchande en Belgique (1902).
Hij is ingeschreven op de aanvullende lijst van de verkiesbaren voor
de Senaat (1889-1903), met een belasting van 1.968,90 fr. en bezittingen
te Oostkamp en te Watermaal-Bosvoorde.
Iconografie : Geschilderd portret (1902 ?) door Flori Van Acker, op het provinciaal hof te Brugge.
Bibliografie: Le comte Charles d'Ursel in L e XXe Siècle, 30.08.1903; Mort du
comte d'Ursel in La Patrie 129.06.1903.

6. HEYVAERT, Theodore-Pierre. Geboren te Gistel op 22.05.1834,
overleden te St. Pieters-Woluwe op 23.11.1907, oud : 73 jaar. Huwelijk
te Brussel in 1867 met Pauline Chantraine (Brussel 13.09.1836-St.-Pieters-Woluwe 17.09.1910). Zoon van Theodore-Frédéric, notaris en bur-
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gemeester te Gistel en liberaal provincieraadslid.
Hij loopt humaniora bij de Jezuïeten te Doornik (1849-1850) en studeert Rechten te Brussel.
Vestigt zich als advokaat te Brussel. Wordt daar opeenvolgend benoemd tot suppleant rechter aan de rechtbank van Eerste Aanleg (12.12.
1862), substituut (27.04.1866) en procureur des konings (22.07.18701878). In deze hoedanigheid onderscheidt hij zich door de verbeteringen
die hij aanbrengt in het regime van de krankzinnigentehuizen. Hij is ook,
samen met o.m. G. de Brouwer, belast met het gerechtelijk onderzoek
in het faillissement van de katholieke bank Langrand-Dumonceau (18701878). Op 7 augustus 1878 wordt hij door de radicale liberale regering
benoemd als gouverneur van West-Vlaanderen, in opvolging van de afgezette katholiek Leon Ruzette. Hij doet niets om de vijandige stemming
rond zijn benoeming weg te nemen, wel integendeel. In de boodschap
van 27 augustus 1878 aan de ondergeschikte besturen, waarin hij zijn
aanstelling tot gouverneur meedeelt verklaart hij : "De wet van het land
zal mijn eenig richtsnoer zijn. Al mijne pogingen zullen voor doel hebben
haar stipt en billijk te doen in eere houden, zonder onderscheid van gezindheid en zonder zwakheid. Het is u niet onbekend, Mijne Heeren, dat
mijne politieke denkwijze diegene is aan welke onlangs door de meerderheid der belgische kiezers eene zoo schitterende hulde gebracht werd."
Zijn aanmatigende toon, zijn autoritair optred~n, en de onmeedogendheid
waarmee hij alle wetten, maar in het bijzonder de beruchte schoolwet van
1879 toepast, maken hem gehaat door de katholieke bevolking van WestVlaanderen. Zijn anticlericalisme wordt met bloed bezegeld wanneer op
1 oktober 1880 een 'bijzondere commissaris', in opdracht van de gouverneur, te Heule verschijnt om er de inboedel van de Zondagsschool manu
militari uit een gebouw van het Bureel van Weldadigheid te verwijderen.
Aangevuurd door de plaatselijke geestelijkheid komt de bevolking in opstand tegen de Rijkswacht, die schiet. Er vallen twee doden. Deze zgn.
'Moorderij van Heule' zal door de katholieken naar behoren uitgebuit
worden.
Anderzijds zijn de conflicten, gerezen tussen de katholieke provinciale
raad en Bestendige Deputatie ~n gouverneur Heyvaert, van die aard dat
zij zullen aan de basis liggen van de ingrijpende wijzigingen aan de
Gemeente- en Provinciewet, gestemd op 30.12.1887. Zowel in de voorstellen van de liberale regering in 1882, als in de tegenvoorstellen van
de (katholieke) Centrale Sectie van de Kamer in 1883 (verslaggever Ch.
Woeste) word~n herhaaldelijk Heyvaert en de toestand in West-Vlaanderen vernoemd. Gehinderd door zijn overdreven ijver en gebruik makend van een vacature, plaatst de liberale regering op 16 maart 1883
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Heyvaert als gouverneur, van West-Vlaanderen naar Brabant over. Daar
wordt hij op 19 juni 1884 door de katholieke regering Malou-JacobsWoeste ontslagen, en wordt raadsheer bij het Hof van Beroep te Brus. sel (1884-1907). Op 19.10.1884 is hij tot gemeenteraadslid van Brussel
verkozen. Hij had zitting in het centraal bestuur van de Liberale Partij,
in de commissie van de Burgerlijke Godshuizen en werd voorzitter van
het schoolcomité van een Brusselse stadsschool. Aan het einde van zijn
leven zetelde hij, als vertrouwensman van Leopold II, in tal van maatschappijen van de onafhankelijke Congostaat De Oostendse liberalen
boden hem in 1884 een kandidatuur voor de Kamer aan, maar hij heeft
dit niet aanvaard.
Het is tekenend dat in de negentiger jaren de liberale Joumal de
Bruges de opeenvolgende nederlagen van de liberale partij te Brugge nog
steeds weet aan de rol die Heyvaert aldaar had gespeeld. Deze krant
zal er zich toe beperken, bij het ter perse gaan op 23 november 1907, in
twee lijntjes zijn overlijden mee te delen. Meer niet. De Oostendse en
Brusselse liberale kranten hadden bij zijn afsterven veel lof voor hem
over. De katholieke Gazet~e van Brugge had bij zijn vertrek uit Brugge,
op 19.03.1883 reeds een bijzonder scherpe 'Lijkrede van M. Heyvaert'
gepubliceerd.
Iconografie : geen bekend.
Literatuur : Enseignem ent professionnel primaire. Discours prononcé ie 3 juillet
1883, à /'ouverture de la Session ordinaire du Consei/ proviricial du Brabant.
Bruxelles 1883, 8• (K.B.).
Bibliografie: W. Van Hille, Histoire de la Familie Van Hille, Bruges 1954,
p. 277 [Tablettes des Flandres, Recueil n• 4]. Necrologie in De Vlaamsch e Gazet
26.11.1907, Le Carillon 24.11.1907, L'lndépendance 27.11.1907, La Flandre libérale 30.11.1907.

7. JANSSENS [K.B. 6.03 .1885 DE BIST'HOVEN], Léon-EdouardGhislain-Marie, (K.B. 16.02.1922 Baron).
Geboren te Sint-Niklaas op 3.02.1859, gestorven te Brugge op 27.04.
1938, oud: 79 jaar. Huwelijk te Sint-Kruis met Louise de Bie de Westvoorde (Brugge 5.11.1859-5.03.1939) ingezegend door Mgr. Faict. Zoon
van Ferdinand, raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent.
Na zijn studies aan. het Jezuïetencollege te Gent, waar hij als medestudenten o.m. Georges Rodenbach en Emile Verbaeren heeft, en deze
in de Rechten aan de Universiteit te Leuven (dr. jur. 1882) wordt hij
benoemd tot substituut van de procureur des konings aan de rechtbank
van eerste aanleg te Gent (17.08 .1885), vervolgens procureur des konings
te Kortrijk (19.03 .1897) en te Brugge (5.07.1898) en advokaat generaal
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aan het Hof van Beroep te Gent (15.12.1910). Van 24 maart 1912 tot
5 juni 1933 is hij gouverneur ·van West-Vlaanderen, in opvolging van
Albert Ruzette.
In 1884 sticht hij, samen met Herman ne Baets, te Gent Le Magasin
littéraire (vanaf 1891 et scientifique) (1884-1898), en verzorgt er de
letterkundige kroniek. Tevens publiceert hij er enkele gedichten.
Tijdens zijn verblijf te Brugge als procureur wordt hij lid van de beheerraad van de gevangenis te Brugge (1900), lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de Hervormingsscholen van de Staat te Ruiselede
(1900), ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor de Bedelaarswerkhuizen (1904), en lid van de bestuurscommissie van het Koninklijk
Atheneum te Brugge (1905).
Sinds 1904 is hij lid (en in 1913 proost) van de politiek invloedrijke
N abele Confrerie van het Heilig Bloed.
Als substituut te Gent had hij reeds deining veroorzaakt (in 1895)
door zijn optreden tegen de bestuurders van de coöperatieve Vooruit die
veroordeeld werden wegens afhoudingen op het salaris van de bij Vooruit
tewerkgestelde arbeiders.
Als procureur te Brugge verwerft hij bekendheid in 1900 door de
literaire processen die hij inspant wegens zedenschennis tegen Camille
Lemonnier voor de publicatie van L'Homme en Amour (Parijs 1897)
en Georges Beekhout voor de publicatie van Escal-Vigor (Parijs 1899),
maar meer nog door de processen die hij in 1905 en 1909 inspant tegen
Georges Marquet, vooraanstaand liberaal, uitbater van de Casinas te
Oostende en te Middelkerke en later volksvertegenwoordiger, wegens
overtreding van de wet op de kansspelen. Het merkwaardige is dat procureur J anssens de Bisthoven, die zich strikt houdt aan de wet, daardoor
het ongenoegen opwekt van de minister van financiën , voor wie de kansspelen een niet te versmaden bron van inkomsten zijn, en die derhalve
de procureur tot gematigdheid aanspoort, wat deze laatste afwijst.
Marquet die te Brugge veroordeeld wordt zàl overigens in beroep te
Gent vrijgesproken worden. De wettelijke halsstarigheid waarmee procureur Janssens de Bisthoven zijn taak vervult is oorzaak van zijn promotie
tot advokaat generaal te Gent en tot zijn benoeming als gouverneur van
de provincie West-Vlaanderen (24.03.1912), in opvolging van Albert
Ruzette die zijn ontslag gegeven had om in de politieke arena te treden
bij de Kamerverkiezing te Brugge tegen de Kristen-Demokraten en pastoor Florimond Fonteyne, die gesteund werd door de hogervermelde
Georges Marquet.
Gouverneur J anssens de Bisthoven weet zich snel te ontdoen van het
image van streng magistraat. In zijn openingsreden van de zittingen van
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de Provinciale Raad houdt hij zeer degelijk gedocumenteerde uiteenzettingen over de levensvoorwaarden van de zeevissers (1912), de seizoenarbeiders (1913) en de landbouwbevolking (1914).
Op 14 oktober 1914 bezetten de Duitsers Brugge. Gouverneur Janssens
de Bisthoven is op zijn post gebleven, maar is verplicht - wegens zijn
passief verzet - onder te duiken, op het ogenblik dat de Duitsers een
aanhoudingsbevel tegen hem uitvaardigen.
Op 21 oktober stuurt hij aan de Commissaris van de Koningin van
Zeeland een telegram waarin hij om een 'tijdelijk verblijf' aldaar verzoekt. De Nederlandse regering stemt hiermee in en op 22 of 23 oktober
verlaat hij met zijn familie de stad Brugge en gaat zich in Zeeland vestigen. Op 25 november 1914 herneemt hij zijn functies van gouverneur
te Veurne, gaat op 7 december zijn familie halen in Zeeland en vestigt
zich, met haar en met zijn administratie op 28 januari 1915 in vier villa's
van De Panne.
Burgerlijk gouverneur in een gebied waar de militairen alle bevoegdheden tot zich trekken, tracht hij zoveel mogelijk de belangen van de
plaatselijke bevolking te verdedigen, en wijdt zich helemaal aan individueel en collectief dienstbetoon .
Op 22 oktober 1918 is hij terug te Brugge. Het vervolg van zijn ambtsperiode wordt verstoord door de scherpe tegenstellingen tussen de verfranste belgicistische bourgeoisie en de Vlaamse democraten. Deze zien
in Janssens de Bisthoven de verpersoonlijking van hun tegenstrevers. Het
conflict breekt uit naar aanleiding van de zgn. 'Zaak Arthur Mulier'
(1921-1922), aan wie zijn studies en zijn activistische activiteiten tijdens
de oorlog, aan de von Bissing universiteit te Gent, verweten worden
tijdens een zitting van de Provincieraad. Mulier - die verwant was met
de gouverneur - wordt gedwongen ontslag te nemen als lid van de Bestendige Deputatie en als provincieraadslid, en wordt door het Belgisch
gerecht veroordeeld. De Vlaamse opinie valt heftig J anssens de Bisthoven
aan (ofschoon het incident niet door hem werd uitgelokt maar zeker niet
door hem bestreden werd), en zal hem blijven vervolgen om zijn vlaamsonkunde, en zijn belgicistische gezindheid .
Van 1919 tot 1928 zal de gouverneur in zijn openingsreden zich
hoofdzakelijk beperken tot een vrij kleurloos overzicht van de toestand
van de provincie. In 1929 en 1930 vindt hij zijn oude welsprekendheid
terug in veel uitvoeriger redevoeringen, gewijd aan zijn voorganger Felix
de Mûelenaere en Honderd jaar Belgische Onafhankelijkheid, een rede
die met statistisch bewijsmateriaal wordt gepubliceerd.
Vanaf 1929 doen de geruchten de ronde dat de regering hem wenst
te zien ontslag nemen, hoofdzakelijk wegens zijn geringe kennis van het
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Nederlands. Na de stemming \"fin de wet op het taalgebruik in de administratie (28 juni 1932) wordt hij door Jules Renkin gesommeerd ontslag te nemen, hij weigert en verklaart dat de minister hem maar moet
afzetten. Charles de Broqueville, die Renkin opvolgt als eerste minister,
doet het iets diplomatischer en bekomt dat de gouverneur op 15 mei zijn
ontslag aanbiedt aan de Koning. De man achter de schermen in gans
deze vrije onverkwikkelijke zaak is Hendrik Baels, de gewezen minister
van Binnenlandse Zaken. Zijn benoeming als gouverneur stond reeds
vast vóór het aftreden van Janssens de Bisthoven. Hij is zo ongeduldig
dat hij de regering ertoe overhaalt aanvankelijk te weigeren in te gaan
op het verzoek van Janssens de Bisthoven zijn opvolger aan te duiden
.nà de afscheidsplechtigheden die te Brugge gepland zijn voor 28 mei
en 5 juni. Het is pas na een persoonlijke tussenkomst van koning Albert
dat de Broqueville de benoeming van H. Baels verdaagt tot 6 juni 1933.
Gouverneur Janssens de Bisthoven, die van alles op de hoogte was, gaf
blijk van een grote sereniteit, o.m. in zijn antwoord op de afscheidsbrief
die Baels het lef had hem toe te sturen bij zijn ontslag.
Ontegensprekelijk heeft de oorlog een veelbelovende carrière van gouverneur gebroken. Na de oorlog is Janssens de Bisthoven als gouverneur
bepaald een anachronistisch verschijnsel. Hij incarneert de oude aristocratie, die tot 1914 de macht in handen had in de provincieraad en die,
tengevolge van de grondwetsherzieningen van 1921, nagenoeg compleet
uit de Westvlaamse Raad gebannen werd. Hij zal zich dan ook beperken
tot de gewetensvolle uitvoering van zijn administratieve functie, in de
provincie die het meest door de oorlog geteisterd was. Een aanzienlijke
maar onopvallende taak, die niet door iedereen op zijn juiste waarde
werd geschat, maar die hem toch de sympathie van de burgerij opbracht.
Hij was ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat,
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Brugge, Dudzele, Froid-Chapelle, Ittre, Stene, Zandvoorde (0.) en Zuienkerke.
Iconografie : Geschilderd portret (1924) door Flori Aerts, in het provinciaal
hof te Brugge.
Bibliografie : Le Baron lanssens de Bisthoven in Pourquoi Pas? 19(1929) nr.
783, pp. 1499-1502.

8. RUZETTE, Albert-Emmanuel-Henri-Marie-Ghislain, baron. Geboren te St.-Joost-ten-Node 22.07.1866, overleden te Brugge 25.05.1929,
oud: 62 jaar. Zoon van Léon, gouverneur van West-Vlaanderen. Huwt
te Koolkerke op 25.04.1892 Berthe van Caloen de Basseghem (1869391

1952).
Middelbare studies te leper, Brugge en Doornik.
Promoveert tot doctor in de rechten te Leuven op 12.07.1890, vestigt
zich als advokaat te Brugge en begint met Nederlands te leren. Voorzitter
van de Algemene Studentenbond te Leuven (tot 1907). Nog tijdens het
gouverneurschap van zijn vader wordt hij op vijfentwintigjarige leeftijd
verkozen te Brugge als katholiek provincieraadslid (22.05.1892). Hij
zou dit tien jaar blijven. Ondertussen wordt hij lid van de Provinciale
commissie van toezicht op de krankzinnigentehuizen voor het arrondissement Brugge (vanaf 1896), voorzitter-stichter van de turnafdeling
van de Gilde der Ambachten, voorzitter-stichter van de Katholieke Voorwacht (in 1896-1906), lid (vanaf 1896) en proost (in 1905) van de Nobele
Confrerie van het Heilig Bloed, advokaat, met gratis consultatie (vanaf
1900), en later (1923) erevoorzitter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge. Hij is ook nog stafhouder geworden van de
Brugse Balie, lid van de Brugse Onthoudersbond, en van de Katholieke
Burgersgilde.
Op 25.05.1902 wordt hij tot volksvertegenwoordiger gekozen voor het
arrondissement Brugge, hij blijft dit tot zijn benoeming als gouverneur
op 10.04.1907, in opvolging van J.B. de Béthune. Naar het voorbeeld van
zijn voorgangers kiest hij voor de jaarlijkse openingsrede van de zitting
van de provincieraad telkens één hoofdthema. Deze zijn : in 1907 een
historiek van de haven Brugge-Zeebrugge, in 1908 het drinkbaar water,
in 1909 het kanaal Brugge-Roeselare, de zeevisserij en het toerisme, in
1910 de verzekering tegen de onvrijwillige werkloosheid en in 1910 de
gemeentelijke belastingen (het abonnement) . Als volksvertegenwoordiger
bouwt hij zijn relaties verder uit. Bestuurslid van La Concorde (vanaf
1906).
Als gouverneur aanvaardt hij een aantal voorzitter- en erevoorzitterschappen: Liefdadigheidskring Schild en Vriend, Koninklijke Maatschappij voor d'oude mannetjes, Adriaan Willaertskring, Bond tot bescherming der dieren, Maatschappij tot bevordering van de camptante
betaling, Les Amis de la dentelle - De Kunstbloemen, enz.
In 1912 neemt hij ontslag als gouverneur om in de politieke arena terug
te keren. Als derde kandidaat op de katholieke lijst voert hij de strijd
aan tegen pastoor Fonteyne en de Kristen-Demokraten. Het wordt een
bewogen en bloedige verkiezingsstrijd, met o.m. een massamanifestatie
ten voordele van A. Ruzette.
Ruzette en Fonteyne worden op 2 juni 1912 tot volksvertegenwoordiger verkozen. Op 5 januari 1913 zal Ruzette zijn kamerzetel ruilen voor
de senaatszetel van de overleden Ch. Van Ockerhout. Tot zijn dood zal
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hij in de Senaat blijven zetelen, en er in 192g-1929 als ondervoorzitter
fungeren.
In 1913 wordt hij lid van de provinciale commissie voor de zeevisserij .
Tijdens de oorlog 1914-191g verblijft hij te Brugge. Hij is ondervoorzitter van het Provinciaal, en bestuurslid van het Nationaal Hulp- en
V oedingscomité te Brussel.
Op 21.11.191g wordt hij lid van de provinciale commissie voor monumenten en landschappen. Dezelfde dag wordt hij eveneens benoemd
tot minister van Landbouw in de eerste regering Delacroix. Hij zal deze
zetel behouden in de tweede regering Delacroix (2.12.1919-3.11.1920), de
regering Carton de Wiart (20.11.1920-20.11.1921) en de regering Theunis (16.12.1921-5.04.1925). Sinds 24.10.1921 was hij tevens belast met
het departement van Openbare Werken, en erfde aldus van Ed. Anseele de enorme verantwoordelijkheid voor het herstel van de verwoeste
gewesten, waar hij als minister van Landbouw ook al zeer nauw bij
betrokken was. Zijn beleid heeft niet minder dan het enthousiasme van
de landbouworganisaties weggedragen! Op 19 oktober 1920 opende hij
te Gent een Vlaamsche Hogere Landbouwschool en in 1921 te Laken
ook een Rijks Hoger Normaalinstituut voor landbouwhuishoudkunde.
Hij was ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Oostkamp
en Ramskapelle (Br.).
Van de hand van A. Ruzette zijn ons, naast de reeds vermelde en
afzonderlijk gepubliceerde openingsreden van de gewone zittijden, twee
afzonderlijke publicaties bekend :
Voordracht over Pater Matthew of de opkomst der onthouderszaak in
Ierland, namens de Brugsche Onthoudersbond. 16 october 1893, Brugge,
A. Van Mullem [lg93], go, 20 p. [ADB]; Petit Guide de la charité catholique à Bruges, Bruges, Ch. Beyaert, 1g97, go, XII-200 p. [PBC], alsook
een pamflet in samenwerking met J os. Strubbe : Brief aan de werklieden
van La Brugeoise opdat zij niet zouden betoogen, Brugge, s.n., 1902,
9", 1 p. [ADB].
Iconografie : Geschilderd portret door Fl. Van Acker, gedateerd 1912, op het
provinciaal hof te Brugge. Zie ook bibliografie.
Bibliografie: M. Cordemans, Baron Ruzette in Ons Volk Ontwaakt 7(1921)
pp. 194-196 met fotografisch portret.

9. RUZETTE, Léon-Emmanuel-Marie-Ghislain, ridder, (K.B. 10.06.
1ggg Baron). Geboren te Aalst op 20.02.1836, overleden te Brugge
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1.01.1901, oud: 64 jaar. Huwt te Sint-Joost-ten-Node op 12.12.1864

Félicie d'Anethan (1838-1901), dochter van Felix, nicht van minister
Jules d'Anethan.
Promoveert tot doctor in de rechten te Leuven. Is medestichter van de
Revue Générale in 1865, en zetelt in de redactieraad vanaf 1868, datum
waarop Ch. Woeste directeur werd van het tijdschrift. Op 3 oktober 1870
wordt hij benoemd tot arrondissementscommissaris te Ieper, ter vervanging van de liberaal H. Carton, die door de katholieke regering d' Anethan was afgezet. Hij doet er zich opmerken als kiesdraver voor de katholieken, en veroorzaakt opschudding door het onderzoek dat hij instelt
naar de onregelmatigheden begaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van
26.10.1875 te Sint-Jan. Deze verkiezingen waren, ingevolge klachten van
de katholieken, door de Bestendige Deputatie verbroken. Tegen deze
verbreking ging de liberale gouverneur Vrambout in beroep, en de katholieke minister van Binnenlandse Zaken J. Kervyn de Lettenhave annuleerde de beslissing van de Bestendige Deputatie op 1.04.1876. In 1876
en 1877 was L. Ruzette lid van de bestuurscommissie van het Koninklijk
Gesticht te Mesen.
Na de dood van B. Vrambout wordt hij, uitsluitend gesteund door
Jules d'Anethan, neef van zijn vrouw, die veel invloed had bij koning
Leopold 11, op 7.07.1877 tot gouverneur benoemd van West-Vlaanderen,
nadat een vroegere poging van dezelfde d'Anethan om hem te Namen
tot gouverneur te benoemen mislukt was. Het jaar daarop houdt hij zijn
eerste openingsrede van de gewone zittijd van de provincieraad, waarin
hij voornamelijk handelt over de toestand van de gemeentelijke en provinciale financiën en het succes van een nieuwe leermethode in het lager
onderwijs. Kort na de zittijd van de Raad, waarin hij zich zonder veel
overtuiging uitgesproken had voor een paar regeringsvoorstellen in verband met subsidies aan het officieel onderwijs, die door de Raad waren
afgewezen, wordt hij op 7.08.1878 door de liberale regering afgezet omdat deze hem haar vertrouwen niet kon g·even (minister Rolin-I acquemyns
in de Kamer op 13.08.1878), en krijgt twee dagen tijd om zijn ambtswoning te verlaten. Meteen wordt hij een soort nationale held voor de katholieke oppositie, die- naar het voorbeeld van wat zich in 1829 met F. de
Mûelenaere had afgespeeld - hem op 22 september een monsterbanket
aanbiedt, waarop 600 personen aanzaten. Na de afkondiging van de
schoolwet van 10 juli 1879 wordt hij aangesteld tot voorzitter van het
diocesaan comité van het katholiek lager onderwijs.
Sinds 29.10.1878 was hij verkozen als gemeenteraadslid van Brugge.
Sinds 1878 was hij ook lid van de Nobele Confrerie van het Heilig Bloed.
Gedurende de beroerde jaren 1879-1884 doet hij zich opmerken door
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zijn stoutmoedig optreden ter verdediging van de katholieke scholen.
Op 10 juni 1884 wordt hij te Brugge tot katholiek volksvertegenwoordiger verkozen, maar zal niet zetelen in het parlement; de nieuwe regering Malou-Jacobs-Woeste laat hem de keuze tussen dit mandaat of
het terugwinnen van zijn gouverneusfunctie. Hij verkiest dit laatste en
wordt op 19.06.1884 opnieuw benoemd. Vanaf 1885 tot 1898 zal hij
zijn openingsrede.n hoofdzakelijk wijden aan de wetgeving op het onderwijs (1885, 1888, 1889), de landbouw (1886, 1889), de openbare gezondheid (1893) maar vooral de nieuwe sociale wetgeving (1887, 1890,
1891, 1892, 1895, 1897, 1898).
In 1889 en 1900 laat zijn gezondheidstoestand hem niet toe een rede
te houden.
Dat L. Ruzette een populaire en graaggeziene figuur was laat geen
twijfel. Bij de herdenking van de 50e verjaring van de provinciewet biedt
het provinciepersoneel hem op 25 september 1886 een gelithografieerd
portret aan door Fl. Van Loo. Dit portret wordt ook in de handel gebracht.
Ofschoon hij erevoorzitter was van het Davidsfonds (vanaf 1887), was
L. Ruzette hooguit een zeer gematigde en eerder sociaalbewogen vlaamsgezinde. Hij was erevoorzitter van de Koninklijke Reddersmaatschappij
van België (vanaf 1893), van de liefdadigheidskring Schild en Vriend
(vanaf 1893), de Menschlievende Kring voor de Verlatene Armen (vanaf
1890), de Adriaen Willaertskring (vanaf 1892), enz.
Tijdens zijn ambtsperiode werd het idee Brugge-Zeehaven door baron
de Maere gelanceerd, het zou ook in gouverneur Ruzette een overtuigde
voorstander vinden. Een andere episode uit zijn ambtstermijn is de brand
van de provinciale raadszaal (20 februari 1878) en de heropbouw ervan
(1892), de voltooiing van deze twee projekten, die veel van zijn energie
vergden, zou hij echter niet beleven.
Hij was ingeschreven op de aanvullende lijst van de verkiesbaren voor
de Senaat (1884-1900) met een belasting van 1.693,58 fr. en bezittingen
te Roeselare, Oostnieuwkerke, W estrozebeke, Hooglede, Koolskamp,
Gits, Beveren (R.), Langemark, Rumbeke, Kachtem, Moorslede, Rumbeke.
Iconografie: Lithografisch portret door Fl. Van Loo (1886). Geschilderde copie
door Fl. Van Acker, gedateerd 1902, in het provinciaal hof te Brugge.
Bibliografie: R. Van Eenoo, Ruzette, Leon in Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel 1(1964) col!. 905-906.
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10. VRAMBOUT, Benoît-Joseph-Corneille. Geboren te Poperinge op
16.05.1816, overleden te Brugge op 1.08.1877. Oud: 61 jaar. Ongehuwd.
Studeerde te Poperinge en te Roeselare. Promoveerde tot doctor in
de rechten te Leuven (1840). Vestigt zich als advokaat en pleitbezorger
aan de rechtbank van eerste aanleg te Ieper. En wordt op 26.07.1846
benoemd tot plaatsvervangend rechter aan dez;e rechtbank (ontslag op
12.11.1856). Op 25 .10.1842 werd hij tot liberaal gemeenteraadslid te
Poperinge verkozen. Hij is tevens lid van het Comité der Zeven te Popet1inge en lid van de Association libérale te Ieper. Op tweeëndertigjarige
leeftijd wordt hij op 12.07.1848 door het kanton Poperinge tot provincieraadslid verkozen. Hetzelfde jaar stelt hij, ten behoeve van het groot
debat over "Ia question des Flandres" in de provincieraad, samen met
Ernest Merghelynck een rapport op dat afzonderlijk wordt gepubliceerd:
Question du paupérisme dans les Flandres. Rapport, Bruges 1848, 11 p.
Twee jaar later, op 5.07.1849 wordt hij door de Raad tot lid van de
Bestendige Deputatie verkozen. In deze hoedanigheid stelt hij enkele zeer
knappe rapporten op, o.a. in 1857 over het wetsontwerp op de onbevaarbare en onbevlotbare waterlopen, dat voor advies aan de Raad was
voorgelegd. De degelijkheid van dit rapport heeft ongetwijfeld bijgedragen
tot zijn benoeming, op 26.11.1857, als gouverneur ad interim, ter vervanging van baron A. de Vrière. Op 25.12.1859 volgde zijn definitieve
benoeming.
Sinds 2.05.1853 was hij te Brugge lid geworden van de Sint-Sebastiaansgilde, in 1860 wordt hij ook lid van de Vrije Archiers te St.-Kruis.
In 1859 wordt hij lid van de Kunst- en Letterkring te Brugge. Tevens
was hij medestichter en bestuurslid van het Van Gheluwe's Genootschap
en van het Willemsfonds. In 1855 en 1856 was hij voorzitter van het
provinciaal comité voor de herdenking vap. de vijfentwintigste verjaardag
van de Belgische onafhankelijkheid, en de troonsbestijging van Leopold I.
In 1859-1860 is hij erevoorzitter en organiseert vanuit de kantoren
van het provinciebestuur de Maerlantfeesten te Damme. Deze vormen
de eerste officiële manifestatie van toenadering tussen Nederland en
België, een toenadering die B. Vrambout zeer nauw ter harte ging en die
hij op diverse wijzen trachtte te realiseren (voltooiing en inhuldiging van
het kanaal Brugge-Sluis in 1858, en de aanleg van de internationale dijk
in het Zwin van 1872 tot 1876). In 1862 is hij medeïnrichter van het
Zevende Nederlandsch Taal- en Letterkundig Kongres te Brugge. Hij
laat niets onverlet om binnen de wettelijke perken de vervlaamsing van
het provinciebestuur door te voeren, dat neemt niet weg dat hij in zijn
openingsrede van 1869 een lans breekt voor een betere kennis van de
Franse taal door de arbeiders, wat tot hun burgerlijke opvoeding (ken-
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nis van de wetten) moet bijdragen.
In zijn openingsreden van de gewone zittijden van de provincieraad
geeft hij, zoals zijn voorgangers, tot 1869 een algeme1~n overzicht van
de toestand in de provincie, met nadruk op de economische aspekten en
vooral op het onderwijs. Een van zijn stokpaardjes is het algemeen en
het beroepsonderwijs voor volwassenen. Hij doet dit veel meer uit sociale
dan uit politieke overwegingen (in 1869 zijn 28 % van de Westvlaamse
lotelingen analfabeet !), ofschoon hij zijn politieke overtuiging duidelijk
laat meespreken. Daarbij stuit hij echter op de onwil van de katholieke
meerderheid in de provincieraad, na 1864. Sommige van deze redevoeringen, die uitgesproken worden kort voor parlementsverkiezingen nemen de
allures aan van echte kiesmanifesten ter verheerlijking van wat de liberale
regering realiseerde. In 1869 en 1871 vormt het onderwijs het hoofdonderwerp van zijn rede, in 1872 en 1873 handelt hij meer speciaal over
het landbouwonderwijs, in 1874, 1875 en 1876 behandelt hij het probleem
van de openbare onderstand en de hulpverlening aan de behoeftigen, in
zijn laatste rede van 1877 komt hij terug op het onderwerp dat hem het
gouverneursambt bezorgde : de niet bevaarbare waterlopen.
B. Vrambout is de eerste demokratische en Vlaamsgezinde gouver··
neur die aan het hoofd stond van de provincie. Hij had echter het onge··
luk als vertegenwoordiger van een liberale regering vanaf 1864 met een
katholieke Bestendige Deputatie en provincieraad te moeten samenwerken in een gespannen en steeds scherper wordend politiek klimaat,
wat hem wellicht verplichtte een radicalere houding aan te nemen dan
deze die zijn vriendelijke en gemoedelijke natuur hem normaal ingaf.
Zijn beheer inoet slordig geweest zijn en hij heeft zich als lid van de
Deputatie en als gouverneur een aantal vrijheden veroorloofd bij financiële verrichtingen, die strijdig waren met_ de wet, ofschoon zij hem geen
persoonlijke voordelen opleverden. Vanaf 18 72 zullen deze onregelmatigheden het voorwerp worden van soms buitengewoon heftige debatten in
de provincieraad. -Dit was duidelijk een politiek manreuvre van de katholieke meerderheid, die wellicht verhoopte dat de katholieke regering
hem zou afzetten. De onregelmatigheden waren echter te gering van betekenis, en de katholieke regering streefde naar een minnelijke oplossing
voor deze onverkwikkelijke zaken. Toch heeft de katholieke meerderheid
in de Raad de gouverneur het leven meer dan zuur gemaakt en men
kan zich afvragen of deze aanvallen - tot veertien dagen voor zijn
dood - niet vreemd geweest zijn aan zijn vroegtijdig overlijden.
Uit zijn erfenisaangifte komen nog enkele aspekte.n van zijn persoon
naar voren. Ware er niet een schuldvordering op het Rijk ten bedrage van
26.388 fr., en die pas door de liberale meerderheid in het parlement op
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1 augustus 1879, twee jaar na zijn dood, als gerechtvaardigd zal erkend
worden (het betreft de bedragen waarover er van 1872 tot 1877 zoveel
heibel was ontstaan), dan zou zijn passief (62.775,87 fr.) het actief
(45.333 fr.) ver overtroffen hebben. Tot het passief behoren o.m. schuldvorderingen voor levering van boter en ander waren, gedaan tussen 1852
en 1868 ! Tot het actief : 1 huis en enkele stukjes grond te Poperinge,
alles samen slechts 1 ha 6 a 25 ca. Om de kosten van laatste ziekte en
begrafenis, de lonen van het huispersoneel (1 meid en 2 knechten), en
diverse facturen van wijnleveranciers te Bordeaux, Reims, Brugge en
Ieper te kunnen betalen, is zijn enige erfgenaam, zijn broer Aloïs, pastoor
te Helkij.n, verplicht de bezittingen van de gouverneur openbaar te verkopen. Deze verkoping die op 22 en 23 oktober 1877 doorging leverde
volgende bedragen op :
verkoop van meubels: 3.537 fr., zilverwerk en boeken : 7.425,60 fr.,
verkoop van zijn wijnkelder: 46.706,60 fr. ! Uiteindelijk bedraagt het
actief amper 8.995,13 fr.
Om het tragisch karakter van het leven en de dood van deze gouverneur af te ronden kunnen wij hier nog aan toevoegen dat zijn broer, in
een bijkomende erfenisaangifte voor het bedrag van 26.388,73 fr., dat in
oktober 1879 werd uitbetaald, argumenteert dat hij voor 8.500 fr. "frais
de poursuites, de mémoires, d'avis d'avocats, de voyages à Bruxelles pour
la négociation de cette affaire" gemaakt heeft, maar de Registratie weigert dit bedrag in mindering te brengen, voor het aanrekenen van de
erfenisrechten! (RABW., Reg en Dom. Serie 187, Brugge 1, 1878).
Iconografie : Geschilderd portret door D. Mergaert, gedateerd 1872. Lithografisch
portret naar het werk van D. Mergaert, door I. Schubert, Bruxelles, lmp. Ve Simonau-Toovey, 1872. Geschilderde copie door H. De Graer, gedateerd 1905, op het
provinciaal hof te Brugge.
Bibliografie : - Van Ackere, Maria, Aen den heer' Vrambout, bij zijne plegtige intrede als gouverneur van Westvla enderen, te Dixmude, op den 17 July 1860.
Dikmuide, Vancuyck-Gyole, 1860, 12°, 8 p. {K.B.)
- R. Van Eenoo, Vrambout, Benoit, in Nationaal Biografisch Woordenboek,
Brussel, 2(1966) col!. 924-925.
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2. PROVINCIERAADSLEDEN
EN VERKOZEN PLAATSVERVANGERS

rJ.... 1. AMEYE, Joannes-Franciscus, genaamd Ameye-De Gheus. Geboren
te Izegem 15.08.1799 aldaar overleden 15.08.1874, oud 75 jaar. Gehuwd
met Marie-Antoinette De Gheus.
Likeurhandelaar te Izegem. Lid van de schuttersgilde de Bosseniers
van de H. Barbara, vanaf 1819. Kapitein van de Schutterij in 1830. Gemeenteraadslid van 29.10.1839 tot zijn dood, schepen van 20.10.1840
tot 1871.
Wordt op 49-jarige leeftijd tot katholiek provincieraadslid verkozen
(12.07.1848) voor het kanton Izegem, en blijft dit tot zijn dood. In de
provincieraad speelt hij een onopvallende rol.
Het jaar na zijn verkiezing wordt hij bestuurslid van de Kamer van
Koophandel te Roeselare (12.01.1849) . Op 15.02. 1871 wordt hij benoemd
als burgemeester van Izegem en blijft dit tot zijn dood.
Hij staat vermeld op de aanvullende lijst van de verkiesbaren voor de
Senaat (1868-1874) met een belasting van 1.449,09 fr. en bezittingen te
Brugge, Izegem en Moorslede.

(

~2~ANDRIES,

Henri-Laurent. Geboren te Kuurne 5.03.1798, aldaar
o etleden 13.07.1871, oud 73 jaar. Gehuwd te Harelbeke op 13.02.1822
met Colette-Joanna-Josepha Deveugle.
Handelaar. Sinds 1822 is hij burgemeester van Kuurne en blijft dit tot
zijn dood.
Wordt op 46-jarige leeftijd tot liberaal provincieraadslid verkozen
(27.05.1844) voor het kanton Kortrijk. Hij verliest dit mandaat in 1866
ingevolge het omslaan van de meerderheid in de Kortrijkse vertegenwoordiging. Vervult in de Raad een onopvallende rol.
Circa 1859-1864 is hij bestuurslid van de Kamer van Koophandel te
Kortrijk.
Bibliografie: Begrafenis van wijlen Mijnheer Hendrik Andries, burgemeester
der gemeente Cuurne, den 15 juli 1871, s.n., s.d., 8", 12 p. (S.B.K.).
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3. BAERT, Arthur-Charles-Basile-Henri. Geboren te Diksmuide. op
29.03.1869. Gestorven te St. Kruis op 17.06.1931, oud: 62 jaar, gehuwd
met Caroline-Isabelle-Marie Van den Abeele. Schoonzoon van Fr. Van
den Abeele, raadslid te Brugge. Notaris te Diksmuide sinds 12.12.1894.,
Voorzitter van de Fanfare van de Katholieke Burgerskring in 1900.
Wordt verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst voor de
provincieraad op 3.06.1900. In 1902 moet hij Ch. Waeyaert opvolgen aiS.
effectief provincieraadsli'd,' maar wordt niet toegelaten omdat zijn váder .
Basile, in de Raad zetelt als vertegenwoordiger voor het kanton Diksmuide
(Provinciale kieswet van 22.04.1898 art. 27). Op 14.06.1908 wordt hij
'
opnieuw als eerste suppleant verkozen op de katholieke lijst.
Sinds 1908 is hij voorzitter van het Bureel van Weldadigheid, en sinds
1911 plaatsvervangend vrederechter.
Afgeschreven te Diksmuide voor St. Kruis op 25.03.1929.

4. BAERT, Basile-Louis. Geboren te Ramskapene (Nieuwpoort) op
18.04.1837. Gestorven te Sydenham, 22.04.1915. Oud: 78 jaar. Gehuwd
met Eleonore-Justine-Clémence Van Ackere. Vader van Arthur.
Is opeenvolgend apotheekbediende, voerder en handelaar in kruidenierswaren. Vestigde zich circa 1880 te Diksmuide.
Aanvankelijk liberaal wordt hij op 53-jarige leeftijd op de katholieke
lijst verkozen als provincieraadslid voor het kanton Diksmuide (25.05,
1890). Hij speelt in de Raad een onopvall~nde rol. Hij behoudt dit man~
däat totzijn·dood.
, In 1892 wordt hij als burgemeester verkozen. In 1893 treffen wij hem
aan als voorzitter van de Handboogmaatschappij St. Sebastiaan, het jaar
daarop · als voorzitter van de Kamer van rhetorika H. Kruis Scherpdeur.

5. BAERT, Urbanus-Marie~Josephus. Geboren te Tielt op 9.04.1851,
gestorven te Brugge op 5.04.1916. Oud: 66 jaar. Gehuwd te Tielt op
15.10.1879 met Maria-Louisa-Josephina-Theresia de Mûelenaere. Vermoedelijk schoonbroer en opvolger van L. de Mûelenaere, raadslid te
Tielt.
Eigenaar, handelaar te Tielt.
Bestuurslid (1877) en voorzitter (1898-1913) van het Bureel van
Weldadighei,d te Tielt. Bestuurslid (1885) van het plaatselijk gezondheidscomité.
Bestuurslid (1902) van de Automobile-Club des Flandres. Section de
BnJ.ges.
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9. Gouverneur Charles d' Ursel door Fl. Van Acker (1902)

I

10. Gouverneur Jean-Baptiste de Béthune door E. Rommelaere (1909)

Wordt op 42-jarige leeftijd verkozen als katholiek raadslid voor het
kanton Tielt (28.05.1893) en blijft dit tot zijn dood. Speelt een onopvallende rol in de Raad.

6. BALLEKENS, Florent Geboren te Avelgem op 29.05.1841, overleden te Kortrijk in september 1898, oud 57 jaar. Broer en opvolger
van Hippolyte, raadslid voor Avelgem.
Nijveraar. Rechter aan de rechtbank van koophandel te Kortrijk
(1889-1898). Op 48-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Avelgem (27.05.1889), blijft dit tot zijn dood.
In 1890 verkozen als katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk. Blijft dit
eveneens tot zijn dood.

7. BALLEKENS, Hippolyte, genaamd Ballekens-Verniers. Geboren te
Avelgem op 30.06.1844, aldaar overleden in 1888, oud 44 jaar. Gehuwd
met Verniers, dochter van de postmeester te A vel gem, die een zeer
actief en radikaal katholiek kiesagent was. Broer van Florent, raadslid
voor A vel gem.
Fabrikant te Kortrijk.
Stichter en voorzitter van de katholieke kring te Avelgem. Treedt in
1876 in conflict met het gematigd katholiek raadslid te Avelgem 0.
Casteleyri, die geen lid wil worden van de katholieke kring. Deze heeft
de steun van de geestelijkheid en van Mgr. Faict, die Ballekeos herhaaldelijk tot gematigdheid aanspoort, en hem verbiedt zijn bedreiging
de katholieke kring te ontbinden, tot uitvoer te brengen (BAB Acta sub
Faict 1, 6, 8, 24 mei, 14, 30 juli en 12 augustus 1876). Volgens de
bisschop onderging Ballekeos de radicale invloed van zijn schoonvader.
Vanaf 6.09.1879 is Ballekeos lid van het parochiaal en van het dekanaal
katholiek schoolcomité te Avelgem. Hij wordt vermeld als weldoener van
de katholieke scholen aldaar.
Op 35-jarige leeftijd wordt hij tot katholiek raadslid voor het kanton
Avelgem verkozen (24.05.1880) en blijft dit tot zijn dood. Speelt een
actieve rol in de Raad.

0 .

BATTAILLE, Albert. Geboren te Avelgem op 2.01.1809, zoon
van Pierre en broer van Charles, raadsleden voor Avelgem.
Notaris te Avelgem.
Wordt op 36-jarige leeftijd verkozen als raadslid voor het kanton
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Avelgem (27.05.1844) en blijft dit tot 1860.
Zijn politieke gezindheid is niet met zekerheid bekend. Vermoedelijk
was hij liberaal. Speelt een onopvallende rol in de Raad.

N

) \BATTAILLE, Charles-Joseph. Geboren te A velgem in 1802, aldaar
U\ verleden op 4.10.1843, oud 41 jaar. Ongehuwd. Zoon van Pierre, broer
van Albert, provincieraadsleden voor Avelgem.
Promoveert tot doctor in de Rechten aan de Gentse rijksuniversiteit, nog
tijdens het Hollands Regime.
Eigenaar (?). Burgemeester van Avelgem zeker vanaf 1836 tot zijn
dood. Is vanaf 1837lid van de provinciale landbouwcommissie.
Wordt op 36-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Avelgem (2.07.1838) en blijft dit tot zijn dood.
Zijn politieke gezindheid is niet met zekerheid bekend. Vermoedelijk
was hij liberaal. Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Isabeau Française
De Cock, weduwe van Pierre Bataille, zijn moeder, en zijn broers en
zusters : Gustave, burgemeester van Avelgem, Albert, kandidaat notaris,
voogd van Juliette Wittebolle, minderjarig kind van Joseph en Eugenie
Battaille, beide overleden, Flore en Louise Battaille.
Het totaal actief bedraagt 24.940 fr., het passief 3.909,84 fr. Hij heeft
(1 / 12e) aandeel in 57 ha 70 a 64 ca gronden en huizen te Avelgem,
Anzegem, Deerlijk, Heestert, Ingooigem, Kerkhove, Otegem, Tiegem
en Vichte. (RAK, Reg. en Dom. Ser. 187, Harelbeke 170).
(\ ) -~ BATTAILLE, Pierre-François. Geboren te Avelgem, aldaar over( )( leden ·p 30.07.1842. Gehuwd met Françoise-Isabeau-Rose De Cock,
dochter van François, lid van de Provinciale Staten en vanaf 1820 vrederechter te Avelgem. Vader van Albert en Charles, raadsleden voor
Avelgem. Vcrmoedelijk brouwer.
Sinds 1800 is hij lid van de Conseil général du Département de la ~ys,
in 1815, lid van de Conseil d'lntendance, vanaf 1816 lid van de
Provinciale Staten (landelijke stand), en van 12.07.1823 tot 1836 lid van
de Gedeputeerde Staten (landelijke stand).
Op 29.09.1836 tot provincieraadslid voor het kanton Avelgem verkozen, maar niet meer tot lid van de Bestendige Deputatie. Hij speelt een
onopvallende rol en stelt zich in 1838 geen kandidaat meer.
Zijn politieke opinie is onbekend. Vermoedelijk liberaal.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door zijn zoons en
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dochters Charles, burgemeester van Avelgem, Gustave, brouwer, Albert,
kandidaat notaris en voogd van Juliette Wittebolle, minderjarig kind van
Joseph en Eugenie Battaille, beide overleden; Flore en Louise Battaille.
In totaal bezit hij 61 ha 58 a 51 ca gronden en huizen te Avelgem,
Anzegem, Deerlijk, Heestert, Ingooigem, Kerkhove, Otegem, Tiegem en
Vichte. (RAK, Reg. en Dom. Ser. 187, Harelbeke 168).

J....

11. BAYART, Charles. Geboren te Beselare 30.05.1799, overleden
te Passendale op 13.12.1889, oud 90 jaar. Gehuwd met Sopbie-Amelie
Verduyn. Vader van Juliaan, die hem opvolgt als raadslid voor Passendate, en vijf dagen voor hem sterft.
Brouwer en eigenaar.
Is burgemeester van Passendale sinds 1830 tot 1878, en wordt als dusdanig opgevolgd door zijn zoon. Voorzitter van de kerkraad en van de
leerwerkschooL Wordt op 71-jarige leeftijd verkozen tot katholiek provincieraadslid voor het kanton Passendale (5.07.1970) en trekt zich in
1880 terug, ten voordele van zijn zoon. Is sinds 28.10.1879 lid van het
katholiek schoolcomité te Passendale. Wordt vermeld als weldoener van
de katholieke school te Watou. Speelt een onopvallende rol in de Raad.

~

12. BAYART, Ferdinand-Augustin. Geboren te Beselare op 26.04.
1807. Aldaar overleden op 25 .03.1887, oud 80 jaar. Zoon van PieterAugustin, notaris (1808-1834) en burgemeester (1816-1836).
Notaris te Beselare van 1834 tot 21.03.1877. Burgemeester, in
opvolging van zijn vader van 1836 tot 1872 en van 11.07.1878 tot 1886.
Wordt op 53-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor
bet kanton Ieper (28.05.1860) en blijft dit tot de liberale nederlaag te
Ieper in 1872. Speelt een onopvallende rol in de Raad.
~ -

...... ...-· ...
~

13. BAYART, Joseph-Mari~=J~lien. Geboren te Passendale op 29.07.
1867, ove~leden te Kortrijk op 14.07.1924, oud 57 jaar. Gehuwd met
Anaise-Maria-Helena Gryson.
Notaris te Beselare vanaf 8.05.1899. Burgemeester van Beselare vanaf
31.12.1903 tot zijn dood. Voordien schijnt hij burgemeester van Passendale te zijn geweest.
Wordt op 37-jarige leeftijd verkozen als tweede suppleant op de
katholieke lijst voor het kanton Ieper (5.06.1904).
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J

14. BAYART, Juliaan, Geboren te Passendale op 28.10.1842, aldaar
overleden op 8.12.1889, oud 47 jaar. Zoon en opvolger van Charles,
burgemeester en raadslid voor Passendale.
Brouwer.
Vanaf 11.01.1879 tot zijn dood burgemeester van Passendale. Wordt
op 38-jarige leeftijd als katholiek provincieraadslid verkozen voor het
kanton Passendale (24.05.1880). Hij blijft dit tot zijn dood. Speelt een '
onopvallende rol in de Raad.

rJ__ 15.

BECK, Joseph-Pierre. Geboren te Kortrijk op 29 .06.1783, overleden aldaar op 2.09.1840, oud 57 jaar. Ongehuwd.
Handelaar.
Wordt in 1829 door de districtscommissaris bestempeld als één van de
" acht belhamels van de petitie" te Kortrijk, tegen het Nederlandse
Regime. Gemeenteraadslid vanaf 1829, in 1836 niet meer herkozen.
Lid van het Veiligheidscomité (29.08.1830) en suppleant voor het
Nationaal Congres. Sinds 1810 plaatsvervangend rechter aan de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Bestuurslid van de Kamer van koophandel. Lid van de kerkfabriek van O.L.Vrouw.
Na zijn mislukte kandidatuur als gemeenteraadslid wordt hij op
53-jarige leeftijd tot provincieraadslid voor het kanton Kortrijk verkozen
(29.09.1836) en blijft dit tot zijn dood. Zijn opinie is katholiek. In de Raad
speelt hij een onopvallende rol.
Bij zijn overlijden betuigt Mgr. Boussen schriftelijk zijn rouwbeklag
aan de familie.

16. BEGEREM, Karel-Maria-Lodewijk-Stefaan. Geboren te Kortrijk
op 25.12.1862, overleden te Heist a/ zee op 3.07.1928, oud 65 jaar.
Huwelijk te Boom op 2.08.1887 met Maria-Jozefa Van den Bril.
Notaris te Passendale (10.02.1888-1896) en te Boom (1.05 .1896-1925).
Op 14.03.1925 aldaar afgeschreven voor Antwerpen.
Van 21.05.1888 tot 1896 plaatsvervangend vrederechter voor het
kanton Passendale.
Op 27-jarige leeftijd verkozen tot katholiek provincieraadslid voor het
kanton Passendale (25.05 .1890). In 1894 niet herkozen. Is vrij actief in de
Raad.

17. BEKAERT, Leo-Leander. Geboren te Zwevegem 28.01.1855,
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aldaar overleden op 25.10.1936, oud 81 jaar. Gehuwd te Bavikhove
op 14.07.1888 met Marie Masureel.
Nijveraar.
Verkozen als derde suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Kortrijk (3.06.1900), wordt op 17.12.1918 aangesteld tot effectief lid in
vervanging van A. Verhaeghe. Op dat ogenblik is hij 68 jaar. Hij blijft
raadslid tot zijn dood.
Van 8.01.1904 tot 1927 verkozen als katholiek gemeenteraadslid, en
van 1921 tot 1927 benoemd als burgemeester van Zwevegem. In 1904
is hij tevens voorzitter van de St. Antoniusgilde en van de Toneelgroep
Kunst en Genoegen. Hij is stichter van de Muziekmaatschappij De Ware
Vrienden. Van 1918 tot 1921 speelt hij een onopvallende rol in de Raad.
Ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 13.952,49 fr en bezittingen te Zwevegem.

{

18. BEKE, Pierre-Désiré. Geboren te Ieper op 31.05.1814, aldaar
overleden op 23.10.1875, oud 61 jaar. Ongehuwd.
Promoveert tot doctor in de Rechten aan de rijksuniversiteit te Gent
op 1.08.1835.
Bediende van de griffie, adjunct-griffier (31.12.1837), griffier, en
pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, neemt ontslag
op 19.11.1872. Tevens handelaar en zoutzieder.
Op 24.10.1842 verkozen als (liberaal) gemeenteraadslid, op 29.01.1855
aangesteld als schepen en op 4.11.1862 als burgemeester van Ieper.
Hij blijft dit tot zijn dood.
Sinds 1846 is hij lid vandeUnion libérale.
Op 34-jarige leeftijd wordt hij verkozen tot liberaal provincieraadslid
voor het kanton Ieper (28.05.1849). In de Raad is hij zeer actief en
neemt een zeer radicale en anticlericale houding aan. (o.m. klacht over
het vroegtijdig luiden van de klokken te leper!) Hij blijft raadslid
tot 1868' en neemt dan ontslag ingevolge zijn verkiezing als volksvertegenwoordiger (9.06.1868 tot aug. 1870).
Op 15.05.1859 wordt hij verkozen tot voorzitter van de Kamer van
Koophandel te Ieper en blijft dit tot 1869. In 1869 wordt hij benoemd
als lid van de bestuurscommissie van het Koninklijk Gesticht te Mesen
(tot zijn dood). Ondertussen werd hij aangesteld tot lid van de provinciale
toeziehtscommissie op de gevangenis in het arrondissement Ieper (in
1859), bestuurslid van het leerwerkhuis te Ieper (in 1864), lid van de
provinciale commissie voor de studiebeurzen (vanaf 1867) en de provinciale commissie voor de statistiek (vanaf 1867), tevens is hij lid van de
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Commissie Lager Onderwijs van de stad Ieper.
Bibliografie : R edevoering door M . Vanheule ... bij het graf van M . P. Beke . .. op
27 october 1875 in De Toe komst 31.10.1875.

19. BEROHMAN, Justin-Alexandre-Louis. Geboren te Ieper 25.11.
1847, aldaar overleden op 30.08 .1903, oud 56 jaar.
Advokaat.
Tot 1871 is hij vrederechter te Wervik. Op 5.06.1871 wordt hij
benoemd tot pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.
Op 1.02.1891 behoort hij tot de katholieke verkozenen die voor het
eerst de meerderheid verwerven in de gemeenteraad van Ieper. In 1S91
wordt hij schepen en in 1900 eerste schepen. Hij blijft dit tot zijn dood.
Op 44-jarige leeftijd wordt hij verkozen tot katholiek provincieraadslid
voor het kanton Ieper (22.05.1892). Hij blijft dit tot zijn dood. Hij
speelt een onopvallende rol in de Raad.
Op 26.02.1899 wordt hij benoemd tot plaatsvervangend rechter aan de
rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

~

)
BERNIER-(K.B. 18.04.1873 D'HONGERSWAL), Henricus-AnV'- to1{ià -Petrus-Franciscus-Placidius. Geboren te Veurne op 3.06.1780,
aldaar overleden 9.04.185.0 , oud 69 jaar. Gehuwd te Veurne op 18.06.
1806 met Maria-Barbara-Antonia De Schoolmeester.
Eigenaar. Volgens zijn huwelijksacte: ontvanger van de rechtstreekse
belastingen te Alveringem en gemeentesecretaris te Veurne.
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) van 1819 tot 1829.
Is gemeenteraadslid te Veurne, zeker vanaf 1820. Opnieuw verkozen op
14.07.1836, blijft dit vermoedelijk tot zijn dood, maar neemt na
12.02.1848 geen deel meer aan de raadszittingen.
Districtscommissaris te Veurne vanaf 1822. Afgezet door het Belgisch
bewind in 1830.
Wordt op 56-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Veurne (29.09.1836). Zijn opinie is katholiek-orangist.
Op 10.07.1837 Iaat hij schriftelijk weten dat zijn gezondheidstoestand
hem niet toelaat de vergaderingen van de Raad bij te wonen. In 1840 stelt
hij zich niet meer kandidaat.
In 1820 wordt hij vermeld als bestuurslid van het stedelijk college van
Veurne.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1845-1850) met een belasting van 1674,29 fr. en bezittingen
te Ieper en te Menen en in de arrondissementen Ieper en Roeselare.
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BETRUNE zie DE BETRUNE
21. BIEBUYCK, Albert-Marie-Emile (K.B. 31.01.1958 ridder). Geboren te Ieper 19.07.1879, overleden te Ukkel 13.01.1966, oud 86 jaar.
Gehuwd te Kortrijk op 27.10.1908 met Marie-Antoinette Vercruysse
(1886-1960). Zoon van Louis, raadslid voor Ieper.
Advokaat en pleitbezorger.
Bestuurslid Burgerlijke Godshuizen te Ieper (1905-1920).
Plaatsvervangend vrederechter te Ieper (1906-1920). Katholiek gemeenteraadslid aldaar (1907 -1913).
Op 32-jarige leeftijd verkozen tot katholiek provincieraadslid voor het
kanton Ieper (9.06.1912), stelt zich geen kandidaat meer in 1921. Speelt
een onopvallende rol in de Raad.
Benoemd tot arrondissementscommissaris te Ieper (4.04.1915), neemt
ontslag op 30.05.1919. Bijgevoegd Koninklijk Hoogcommissaris voor de
verwoeste gewesten in de arrondissementen Ieper-Kortrijk (30.05. tot
december 1919). Kabinetschef van de Ministers van Binnenlandse Zaken
Renkin, H. Jaspar en H. Carton de Wiart (10.12.1919-20.12.1920).
Directeur (1920-1929), inspecteur generaal (1929-1931) en directeurgeneraal (1931-1944) van Binnenlandse Zaken. In 1941 door de bezetter
op rust gesteld.

P< 22. BIEBUYCK, Alphonse, genaamd Biebuyck-Bonte. Geboren te
Wielsbeke op 23.02.1849, gestorven te Hooglede op 14.12.1898, oud
49 jaar. Gehuwd te Hooglede op 22.05.1878 met Virginia-Barbara Bonte.
Olieslager.
. .
Op 45-jarige ieeftijèl Verkozen tot liberaal provincieraadslid voor het
kanton Hooglede (28.10.1894), blijft dit tot zijn dood. Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Op 10.02.1896 verkozen als gemeenteraadslid en aangesteld als schepen
van Hooglede.

23. BIEBUYCK, Louis-Marie-Emile. Geboren te Ieper op 20.01.1848,
gestorven te Watou 27.10.1916, oud 68 jaar. Gehuwd te Aalst op 3.04.
1877 met Louise-Marie-Hieronyme Van den Rende. Vader van Albert,
raadslid voor Ieper.
Advokaat en pleitbezorger bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper
(8.06.1873-1890), en plaatsvervangend vrederechter te Ieper (12.06.1873).
Wordt op 27-jarige leeftijd als katholiek provincieraadslid verkozen
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voor het kanton Ieper (24.05.1875). Speelt een actieve rol in de Raad.
Hij is voorzitter van de kerkfabriek van St. Maartens. Lid van het
katholiek schoolcomité voor de dekenij Ieper (19.08.1879) en weldoener
van de katholieke scholen te Ieper. Van 1887 tot zijn dood is hij
bestuurslid van het Koninklijk Gesticht te Mesen. Van 1887 tot 1891
ondervoorzitter en daarna gewoon lid van de provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Ieper. Vanaf 1893
is hij lid van de provinciale toezichtcommissie op de krankzinnigentehuizen. Van 1889 tot 1892 is hij secretaris-tresorier van de Katholieke
Kring te Ieper. Op 3 februari 1891 wordt hij benoemd tot vrederechter
van het tweede kanton te Ieper, en neemt ontslag als provincieraadslid.
In 1892 wordt hij aangesteld tot bestuurslid van de stedelijke openbare
bibliotheek. Op 23.05.1893 volgt zijn benoeming tot rechter en op
11.11.1896 tot voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Vanaf
1896 is hij bestuurslid van de Rijksmiddelbare school te Ieper, en bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen. In 1906 wordt hij lid van de provinciale commissie voor de statistiek, waarvan bij in 1913 ondervoorzitter
wordt. Tijdens de oorlog is hij voorzitter van het 'Comiteit voor Vluchtelingen' te Watou.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat, met bezittingen
te Ieper, Geluveld, Langemark, Loker, Passendale, Reninge, Westrozebeke en Zonnebeke, en een kadastraal inkomen van 12.478,70 fr.
Bibliografie: De Belgische Standaard 9.11.1916; Vrij België 24.11.1916.

Pierre-Donatien. Geboren te Roeselare op 21.04.
Sterfdatum niet teruggevonden.
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper van 1832 tot zijn
ontslag op 1.06.1870.
Sinds 1829 is hij lid van de Provinciale Staten (landelijke stand). Zijn
mandaat wordt bevestigd op 29.09.1836, wanneer hij op 36-jarige leeftijd verkozen wordt tot raadslid voor het kanton Mesen in de nieuwe
provincieraad. Hij speelt er een actieve rol en neemt in 1845 ontslag
ingevolge zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger (25.03.1845). Een
mandaat waaraan hij hetzelfde jaar nog, om onbekende redenen, verzaakt.
Hij behoorde vermoedelijk tot de liberale opinie.

25. BIESWAEL, Edouard-Marie-Henri, genaamd Bieswael-Bricourt.
Geboren te Veume op 29.05.1829, gestorven te Schaarbeek op 13.06.
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1888, oud 59 jaar. Huwt te Bailleul op 5.08.1857 Odile Bricourt (18381920). Heeft de grote naturalisatie verworven op 11.03.1853.
Eigenaar.
Wordt op 35-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Roesbrugge-Haringe (23.05 .1864). Stelt zich in 1868 geen
kandidaat meer ingevolge zijn kandidatuur als volksvertegenwoordiger
voor de arrondissementen Veurne-Diksmuide, een mandaat dat hij slechts
twee jaar uitoefent (9.06.1868-1870).
Hij was lid van de Loge.
In de burgerstand van Roesbrugge staat hij niet vermeld.
26. BIESWAEL, Leopoldus-Primus-Cesarius-Augustus-Maria-Henricus, genaamd Bieswael-Bril. Geboren te Veurne op 17.11.1831, aldaar
overleden op 6.08.1922, oud 91 jaar. Huwt te Veurne op 20.11.1860
Célesine-Marie-Amélie Bril (1841-1909). Broer van Edouard, raadslid
voor Veurne. Schoonzoon van burgemeester en raadslid, D. Bril van
Veurne. Heeft de grote naturalisatie verworven op 11.03.1853.
Eigenaar.
Sinds 1.1.1870 katholiek gemeenteraadslid en schepen (28.07 .1870)
van Veurne. Wordt in 1872 niet herkozen, maar stelt zich op 40-jarige
leeftijd kandidaat en wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Veurne (27.05.1872). Hij speelt een onopvallende rol in de
Raad. In 1878 neemt hij ontslag ingevolge zijn benoeming op 30.04.1878
tot arrondissementscommissaris voor Veurne-Diksmuide. In januari 1879
wordt hij echter door de radicaalliberale regering afgezet. Op 29.12.1885
benoemt de katholieke regering hem opnieuw en in maart 1915 voert de
regering van nationale unie de leeftijdsgrens in voor arrondissementscommissarissen en dwingt hem aldus ontslag te nemen. Hij was toen
84 jaar!
Op 19.08.1879 werd hij aangesteld als ondervoorzitter van de katholieke schoolcomités van de parochie en van de dekenij Veurne, en
afgevaardigde van deze dekenij in het diocesaan comité te Brugge. Hij staat
vermeld als weldoener van de katholieke scholen te Veurne. Tevens was hij
voorzitter van de kerkfabriek van St. Walburga en bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te Veurne. Van 1892 tot 1912 is hij voorzitter van
de bestuurscommissie van de gevangenis. In 1913 troffen wij hem aan
als bestuurslid van de Noordwatering te Veurne.
Komt voor op de tweede aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat met een totale belasting van 1.046,59 fr. en eigendommen
te Alveringem, Adinkerke, Beveren (IJzer), Bulskamp, Oostduinkerke,
Stavele, Veurne, Wulveringem, Zoutenaaie.
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BOEDT, Pierre-Léopold-François. Geboren te Ieper op 2.01.

v 1794, aldaar gestorven op 22.07.1874, oud 90 jaar. Gehuwd te Kortrijk
met Sophie De Burch.
Eigenaar. Sinds 1819 advokaat, later pleitbezorger aan de rechtbank
van eerste aanleg te Ieper.
Sinds 11.11.1830 is hij gemeenteraadslid te Ieper, aanvankelijk als
unionist, later als liberaal, en blijft dit tot zijn ontslag in 1872. Sinds
1846 is hij lid van de Union libérale. Hij is bestuurslid van de stedelijke
academie, het stedelijk museum (vanaf 1840), de stedelijke openbare
bibliotheek en (vanaf 1863) de stedelijke volksbibliotheek, het stedelijk
atheneum en de grote stadsharmonie.
Op 62-jarige leeftijd wordt hij verkozen (26.05 .1856) als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper. Hij trekt zich terug in 1868. In de
Raad speelt hij een onopvallende rol.
In 1861 is hij medestichter en ondervoorzitter van de Société historique,
archéologique et littéraire de la ville d'Ypres et de l'ancienne WestFlandre.
Hij staat vermeld onder de verkiesbaren voor de Senaat (1850-1874)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen in de steden
Ieper en Poperinge, en de arrondissementen Ieper, Veurne en Diksmuide.
Literatuur: (P.L.F. Boedt), Extraits, observations et expériences pouvant servir à
/'étude et à la pratique du magnétisme anima/, par un piocheur, Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1874.
Bibliografie: Notice sur Pierre-Léopold-François Boedt, Ypres, S. Lafonteyne,
187 5, 8°, 38 p., portr. (S. B.l.).

~

28. BONTE, Benedictus-Franciscus. Geboren te Kortemark op 19.09.
1822, aldaar overleden op 23.11.1889, oud 67 jaar. Gehuwd met SophieOdile-Joseph Lecomte (1827-1907).
Gemeentesecretaris van Kortemark, zeker vanaf 1859.
Wordt op 43-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Torhout (2.05.1866). Speelt een onopvallende rol in de
Raad. In 1872 wordt hij niet meer herkozen.
In 1879 wordt hij lid van het parochiaal schoolcomité.

29. BONTE, Ernest. Geboren te Brugge op 15.08.1858, gestorven
te Torhout op 5.11.1914, oud 56 jaar.
Sinds 4.04.1891 is hij notaris te Merkem, tevens katholiek gemeenteraadslid en vanaf 25.05.1900 burgemeester. Op 8.06.1902 wordt hij als
suppleant provincieraadslid verkozen voor het kanton Diksmuide.
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In 1905 gaat hij zich als notaris te Torhout vestigen. Vanaf 1906 is hij
benoemd tot plaatsvervangend vrederechter aldaar. Hij wordt er verkozen
als katholiek gemeenteraadslid en op 4.05.1912 benoemd tot burgemeester.
Op 49-jarige leeftijd wordt hij verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Torhout (14.06.1908 - tot zijn dood). Hij speelt een
onopvallende rol in de Raad.

t
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BONTE, Pierre-Louis-Jacques. Geboren te Luingne op 9.07.1821,
gestorven te Herseaux op 30 juni 1896, oud 75 jaar. Ongehuwd. Schoonbroer van Henri Pollet, raadslid voor Kortrijk.
Eigenaar te Herseaux.
Wordt op 40-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk (26.05.1862), en verliest zijn mandaat in 1866 ingevolge de katholieke overwinning.
Op 27.10.1863 verkozen tot liberaal gemeenteraadslid van Herseaux,
benoemd tot burgemeester (16.02.1864). Hij blijft dit tot zijn dood.

31. BOONE, Cyrille. Geen gegevens bekend, noch in de Burgerlijke
Stand te Ieper, noch in deze van Poperinge.
Brouwer.
Ondervoorzitter van de werkrechtersraad te Ieper (1894), lid van de
provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het
arrondissement Ieper (vanaf 1898), en hoofdman van de Handboogmaatschappij St. Joris (in 1899).
Wordt op 5.06.1904 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Ieper.

32. BOONE, Leon-Henri. Geboren te Meulebeke op 5.10.1860, aldaar
overleden op 10.01.1939, oud 78 jaar. Gehuwd te Meulebeke op 1.06.
1896 met Celine-Marie Lambrecht.
Handelaar.
Verkozen als katholiek gemeenteraadslid van Meulebeke (september
1897) tot 1914.
Wordt op 52-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Meulebeke (1.07.1913). Speelt een onopvallende rol in
de Raad. In 1921 stelt hij zich geen kandidaat meer.
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,(33~0USSON, Henri-Jean. Geboren te Oudenburg op 3.02.1793, aldaar overleden in april1872, oud 79 jaar.
Notaris te Oudenburg (21.04.1819-1.10.1867), en burgemeester (1831
vermoedelijk tot zijn dood).
Is lid van de provinciale commissie voor de landbouw, vanaf 1837.
Wordt op SS-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Gistel (12.07.1848), maar wordt in 18SO niet herkozen. Speelt
een onopvallende rol in de Raad.
Opinie onbekend. Vermoedelijk liberaal.

34. BOUTENS, Charles. Geboren te Brugge op 31.10.1863. Van de
plaats en datum van zijn dood (vermoedelijk Jabbeke 1911 of 1912)
konden wij vanwege het gemeentebestuur geen bevestiging krijgen. Zoon
van Pierre en neef van Henri, raadsleden voor Brugge en GisteL
Advokaat.
Katholiek gemeenteraadslid en sinds 18.04.1898 burgemeester van
Jabbeke. In 1911 niet herkozen.
Wordt op S.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor de provincieraad voor het kanton Brugge. Op 43-jarige leeftijd
wordt hij aangesteld (1S.Ol.1907) als effectief lid. In 1912 is hij geen
kandidaat meer. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
Van 1900 tot 1912 is hij voorzitter van de Conferentie van de H.
Vincentius a Paulo in de dekenij Gistel, en afgevaardigde in de Middenraad ervan te Brugge.

3S. BOUTENS, Henri-Joseph. Geboren te Bredene 18.02.1833, overleden te Leffinge 24.12.188S, oud S2 jaar. Gehuwd te Leffinge op 23.11.
18S9 met Justine Caroline Verhuist. Broer van Pierre, oom van Charles,
raadsleden voor Brugge. Neef van Mgr. Faict.
Notaris te Leffinge vanaf 24.01.1861. Lid van de kerkfabriek.
Wordt op 41-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Gistel (2S.OS.1874) en blijft dit tot zijn dood. Speelt een
onopvallende rol in de Raad.
Vanaf 26.09.1879 is hij lid van het katholiek schoolcomité te Leffinge.
In 1884 treffen wij hem aan als voorzitter van de fanfare St. Cecilia.

36. BOUTENS, Pierre-Joseph. Geboren te Bredene op 10.04.1831,
overleden te Brugge op 21.06.1878, oud 47 jaar. Huwt te Proven in 1863
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Elisa Bancourt Broer van Henri en oom van Charles, raadsleden voor
Brugge. Neef van Mgr. Faict.
Vestigt zich te Brugge als advokaat (30.04.1859).
Lid (25.09.1854) en bestuurslid van de Société La Concorde te Brugge,
is samen met Emile Moyson e.a. stichter (2.03.1862) en tot zijn dood
voorzitter (4.12.1864) van de Vlaamsche Broedersbond, die door zijn
toedoen een gedwee instrument werd in handen van de katholieke partij.
Hij vervult een tijdlang de rol van secretaris van de Breydelcommissie
te Brugge, en wordt ook nog voorzitter van de Association conservatrice
et constitutionnelle te Brugge.
Op 37-jarige leeftijd wordt hij op 25.05.1868 tot katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge en op 9.07.1868 tot lid van de Bestendige Deputatie verkozen. Zijn zwakke gezondheid liet hem niet toe de
volle maat van zijn kunnen te geven.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Elisa Bancourt, voogdes van Karel, Albert en Marie. Hij bezit een woonhuis te
Brugge en 3/ 32sten in 17 a 07 ca grond met 12 woonhuizen te Bredene,
en 5 a 36 ca met 3 woonhuizen te Leffinge. Het totaal actief bedraagt
7.517,94 fr. (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1878).
Bibliografie : F. Blondeel, Vlaamsche Broederband. Beknopt overzicht der handelingen van den Kring (1862-1912), Brugge, A. Van Poelvoorde 1912, pp. 65-66.

~ 7. BRASSEUR, Jean-Auguste-François. Geboren te Oostende op
11.10.1802, aldaar gestorven op 25.03.1885, oud 83 jaar. Huwt vermoedelijk te Brugge met Elisa-Marguerite-Marie-Joseph Vander Plancke
(1817-1860).
Bankier en handelaar.
In 1840 aangesteld als suppleant rechter bij de handelsrechtbank, tevens
lid en voorzitter (1859-1869) van de Kamer van Koophandel te Oostende.
Op 46-jarige leeftijd wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Oostende (24.05 .1847) en blijft dit tot 1866, wanneer
hij niet herkozen wordt. Op 2.07.1850 wordt hij verkozen tot lid van
de Bestendige Deputatie en blijft dit tot de meerderheid in 1864 in
katholieke handen overgaat. Hij speelt een actieve rol in de Raad.
Van 1859 tot 1882 is hij lid van de Provinciale commissie voor landbouw. In 1859 vinden wij hem ook vermeld als consul van Rusland en
vice-consul van Zweden en Noorwegen.
I
c--

38. BREYDEL, Charles-Joseph-Thomas, genaamd Breydel-de Broek.
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Geboren te Brugge op 31.07.1811, aldaar gestorven op 5.09.1884, oud
73 jaar. Huwt te Brugge op 24.04.1837 Honorine-Joséphine de Broek
(1819-1896). Schoonzoon van Jean-Jacques de Broek, hoofdingenieur
van Bruggen en Wegen in West-Vlaanderen. Neef van Charles Devaux,
provinciaal griffier.
Eigenaar.
Vanaf 1846 treffen wij hem aan als regeerder van de Oude en van de
Nieuwe polder van Zandvoorde (versmolten in 1855), vanaf 1847 regeerder van de polder van Maldegem, vanaf 1852 regeerder van de Watering
van Blankenberge, vanaf 1866 regeerder van de Watering EyensluisGrootreigarsvliet en vanaf 1879 regeerder van de Watering van Rombautswerve.
Op 7.01.1859 wordt hij lid van de Société La Concorde te Brugge.
Na een mislukte poging wordt hij op 23.05.1864, op 54-jarige leeftijd
verkozen als onafhankelijk katholiek provincieraadslid voor het kanton
Brugge en blijft dit tot zijn dood. In de Raad laat hij zich opmerken door
zijn grote zelfstandigheid en zijn actieve aanwezigheid.
Op 26.10.1875 wordt hij tot katholiek gemeenteraadslid van Brugge
verkozen en blijft het eveneens tot zijn dood. Hij was tevens lid van
de landbouwcomice te Brugge.
Hij wordt vermeld als weldoener van de katholieke scholen van de
St. Walburga en H. Magdalena parochies te Brugge en van de katholieke
scholen te Koekeiare en te Eernegem.
Hij is verkiesbaar voor de Senaat (1854-1884), met een belasting van
8.869,90 fr. Zijn bezit blijkt uit zijn erfenisaangifte. Deze wordt gedaan
door Honorine-Joséphine de Broek, voogdes van Leon, een gehandicapt
kind, en verder Charles Breydel, eigenaar te Brussel, Alphonse, eigenaar
te Blankenberge, Raymond Maertens, echtgenoot van Clara Breydel te
Gent, Maria Breydel te Brugge, Georges Breydel te Ieper, Adrien Auber
de la Butte, echtgenoot van Valentine Breydel te Falaise. Hélène Breydel,
religieuse te Schaarbeek verzaakt aan haar erfenis. Erfenisaangifte in het
Frans.
Zijn erfenisaangifte bevat 1.160 ha 35 aren 73 ca grond en huizen te
Booitshoeke, Bredene, Brugge, Damme, Dudzele, Heist, Hoeke, Houtave,
Kaaskerke, Keiem, Klemskerke, Knokke, Koekelare, Koolkerke, Lampernisse, Langemark, Lapscheure, Leffinge, Leke, Lissewege, Maldegem,
Mannekensvere, Meetkerke, Middelburg, Moerkerke, Oostkerke, Oostvleteren, Oudekapelle, Oudenburg, Ramskapelle, Schore, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Laureins, Sint-Pieters, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Snaaskerke, Uitkerke, Veurne, Vladslo, Wenduine, Westkapelle, Zande, Zandvoorde, Zedelgem en Zevekote.
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De totale erfenisaangifte bedraagt 2.866.164,97 fr.
Zijn testament geschreven op 19.07 .18 8 3 bevat bepalingen nopens zijn
begrafenis : "Je désire, après Ie service de Bruges, avec les honneurs
dus à mon rang, être enterré au caveau de familie à St. Pierre, ou Ie lendemain un service avec distribution de pain aux pauvres doit être fait."
Hij schrijft voor, gedurende 6 weken zielemissen te doen zeggen en
200 missen in 4 Brugse kloosters. Te Koolkerke en te Koekeiare moeten
er zielemissen worden gezegd "les enfants de l'école catholique présents.
Je recommande ces écoles à Ia proteetion de ma familie."
Verder bevat zijn testament schenkingen aan de vier kinderen van zijn
dochter Clara, die voor hem een speciale steun geweest is. (RABW, Reg.
en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1885).
Bibliografie: P. Breydel, Bruges et les Breydel, Brussel 1975, pp. 233-234.

39. BREYNE, Desiderius-Ludovicus, genaamd Breyne-Devos. Geboren te Ieper op 4.04.1824, aldaar overleden op 5.07.1897, oud 73 jaar.
Gehuwd in eerste huwelijk met Maria-Melania Debandt, in tweede huwelijk met Marie-Thérèse Devos.
Industrieel, molenaar.
Wordt op 48-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Ieper, en is dus bij de groep die voor het eerst de
meerderheid behaalt voor de provincieraad te Ieper (27.05.1872). In de
provincieraad speelt hij een onopvallende rol.
In 1888 stelt hij zich geen kandidaat meer. Sinds 1878 kandidaat gemeenteraadslid, mislukt bij elke verkiezing, maar op 1.02.1891 behoort
hij tot de katholieke overwinnaars die ditmaal in de gemeenteraad voor
het eerst de meerderheid halen. Hij blijft gemeenteraadslid tot zijn dood.
Bibliografie: Joumal d'Ypres 7.07.1897.
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40. BRIL, Désiré-Napoleon. Geboren te Veurne op 18.08.1810, aldaar
overleden op 26.05.1856, oud 46 jaar. Gehuwd te Veurne op 11.08.1840
met Marie-Louise-Célestine Faure Didèle. Posthuum schoonvader van
Leopold Bieswael, raadslid voor Veurne. Advokaat en pleitbezorger aan
de rechtbank van eerste aanleg te Veume.
Zeker vanaf 1837 plaatsvervangend vrederechter, later plaatsvervangend rechter aan de rechtbank van eerste aanleg.
Wordt op 14.07.1836 verkozen als gemeenteraadslid van Veurne, op
16.11.1846 benoemd tot schepen en op 18.09.1848 tot burgemeester.
Hij blijft dit tot zijn dood.
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® op 37-jarige leeftijd. wordt hij verkozen als liberaal

provin~ieraadslid

voor het kanton Veurne (12.07.1848) en blijft dit tot zijn dood. Treedt
actief op in de Raad.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Marie-LouiseCélestine Faure Didèle, voogdes van Célestine en Achille.
Zij bedraagt in totaal 85.850 fr. en vermeldt een globaal bezit van
29 ha 50 a 90 ca aan gronden en huizen te Bulskamp, Houtem, Leisele,
Oostduinkerke, Steenkerke, Veurne en Westvleteren (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Veurne 235).

41. BRUNEEL (K.B. 27.02.1929 DE LA WARANDE DE MONTPELLIER) Gustave-Eugène-Léon-Marie, genaamd Bruneel de Moutpellier
K.B. 19.12.1898: ridder. Geboren te Kortrijk op 15.01.1863, gestorven te
Kernmei 18.10.1932, oud 69 jaar. Huwt te Namen op 15.05.1889 met
Màrie-Thérèse de Moutpellier (1864-1945), dochter van de gouverneur
van Namen. Zoon van Louis, raadslid voor Kortrijk.
Eigenaar.
Wordt op 27-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Mesen (25 .05 .1890) en blijft dit tot zijn ontslag op
8.07.1914. In 1890 wordt hij tevens als gemeenteraadslid van Kemmel
verkozen. Op 26.11.1891 richt zijn schoonvader een brief aan Mgr. Faict:
« .... j'aimerais beaucoup voir, dès la première occasion, mon gendre,
M. Bruneel, arriver à la Députation Permanente. » De bisschop antwoordt
op 27.11.1891 dat hij zijn steun toegezegd heeft aan J.B. de Béthune
en dat Bruneel nog te jong is (BAB. Acta sub Faict 1890)
Sinds 1891 is hij lid van de provinciale commissie voor de landbouw
en blijft dit vermoedelijk tot 1921. In de Raad is hij vrij actief.
Op 16.11.1897 wordt hij benoemd als burgemeester van Kernmei en
bekleedt deze functie tot 1921, datum waarop hij ook als gemeenteraadslid
niet meer verkozen wordt. In 1903 is hij lid van het inrichtend comité van
de Landbouwprijskamp te Brugge en van 1907 tot zijn dood bestuurslid
van het Koninklijk Gesticht te Mesen.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat, met bezittingen te Kemmel, Kortema~k, Langemark, Menen en Poelkapelle en een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer.
· Op 16.11.1919 wordt hij verkozen als katholiek senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper, verliest dit mandaat in 1921 en herovert het op
26.05.1929 tot zijn dood.
Literatuur: Bruneel, Gustave, Faut-il reprendre Ie Congo? Belgique et Congo,
Bruxelles, Van Campenhout, 1895, 8°, 11 p. (ADB).

416

11. Gouverneur Albert Ruzette door Fl. Van Acker (1912)

. -,---

12. Gouverneur Léon lanssens de Bisthoven door Fl. Aerts (1924)

42. BRUNEEL, Louis-Marie, genaamd: Bruneel-Delva. Geboren te
Kortrijk op 9.06.1834, aldaar overleden op 18.03.1880, oud 46 jaar.
Huwt te Kortrijk op 16.10.1861 met Marie-Sophie-Joséphine Delva.
Vader van Gustave, raadslid voor Mesen.
Eigenaar.
Wij treffen hem in 1873 aan als bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen en van de Berg van Barmhartigheid te Kortrijk.
Op 35-jarige leeftijd wordt hij verkozen (23.05 .1870) als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij speelt een onopvallende
rol in de Raad, en neemt ontslag ingevolge zijn verkiezing, op 11.06.1878,
als katholiek senator voor Kortrijk-Ieper. Hij blijft dit tot zijn dood.
Merkwaardigerwijze staat Bruneel-Delva niet in 1878, maar pas
vanaf 1879 vermeld onder de verkiesbaren voor de Senaat, op de aanvullende lijst van personen die minder dan 2.116,40 fr. (1.000 gulden)
belasting betalen. Hij betaalt grondbelastingen te Aarsele, Beselare,
Bellegem, Dranouter, Ettelgem, Harelbeke, Hooglede, Hollebeke, Hulste,
Geluwe, Kanegem, Kemmel, Kortrijk, Kortemark, Langemark, Lendelede,
Menen, Meulebeke, Oudenburg, Roksem, Tielt, Zandvoorde (leper),
Zandvoorde (Oostende), Zonnebeke, Zerkegem, Zillebeke.
Het totaal van zijn belastingen beloopt 2.007,55 fr.
Zijn fortuin is vermoedelijk afkomstig van zijn schoonvader Pierre
Delva te Kortrijk, die voor 1879 maar even 5.525,25 fr. belastingen
betaalde.

43. BRUTSAERT, Charles-Louis. Geboren te Poperinge 12.12.1839,
overleden te Watou op 21.07.1914, oud 75 jaar. Gehuwd te Poperinge
op 9.01.1865 met Octavia-Cornelia Quaghebeur. Vader van Henri,
raadslid voor Poperinge.
Landbouwer.
Verkozen als katholiek gemeenteraadslid en als schepen (25 .10.1881),
tot burgemeester benoemd op 18.01.1888, blijft dit tot zijn dood.
Wordt op 5.06.1898, in de leeftijd van 58 jaar, verkozen als eerste suppleant ' op de katholieke lijst voor de provincieraad in het kanton Roesbrugge-Haringe, en is van 6.11.1906 tot zijn dood effectief lid. Speelt een
onopvallende rol in de Raad.

44. BRUTSAERT, Henri. Geboren te Poperinge.op 19.08.1868, aldaar
overleden op 16.10.1938, oud 70 jaar. Huwt. te Watou op 4.05.1895
met Marie-Joséphine De Baets. Zoon en opvolger van Charles, raadslid
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voor Roesbrugge.
Geneesheer te Watou. Gaat zich op 10.04.1913 te Ieper vestigen.
Sinds 1896 is hij lid van het Bureel van Weldadigheid te Poperinge.
Wordt verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor de
provincieraad in het kanton Roesbrugge-Haringe (9.06.1912). Wordt
op 46-jarige leeftijd effectief lid op 1.09.1914, maar ingevolge de oorlogsomstandigheden legt hij pas op 3.12.1918 de eed af.
Op 27.11.1921 wordt hij verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Poperinge. Op 7.12.1921 wordt hij verkozen als voorzitter en
blijft dit tot zijn ontslag als raadslid in 1926.
Van 1921 tot 1926 is hij katholiek gemeenteraadslid te Poperinge. Op
23.11.1926 wordt hij verkozen als katholiek volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Ieper en blijft dat tot in 1932.
Hij was erevoorzitter van de Verenigde Wapenbroeders te Watou.
Iconografie : Geschilderd portret door Fl. Aerts, niet gedateerd, op het provinciaal hof te Brugge.
Bibliografie : Ons Volk Ontwaakt, 5.12.1926, pp. 770-771.

V 45 . BULTE, Josephus-Xaverius. Geboren te Kooigem op 31.10.1790,
overleden te Wakken op 19.06.1875, oud 85 jaar. Gehuwd te Wakken
op 20.09.1826 met Amelia Vanhulle.
Is vrederechter te Wakken, zeker vanaf 1829 tot 10.08.1867 (ontslag),
en gemeenteraadslid op datum van overlijden.
Op 45-jarige leeftijd wordt hij op 29.09.1836 verkozen tot provincieraadslid voor het kanton Oostrozebeke, en moet ontslag nemen in
1848 ingevolge de wet op de onverenigbaarheden. Speelt een onopvallende rol in de Raad. Zijn opinie is onbekend.

Á @ 46. BUYSE,

Felix-Pierre-Joseph, genaamd Buyse-Van Isselsteyn.
Geboren te Kortrijk op 3.08.1806, aldaar overleden op 20.10.1869, oud
63 jaar. Huwt te Kortrijk op 11.02.1833 Françoise-Charlotte Van
Isselsteyn.
Zoutzieder en handelaar in linnen te Kortrijk.
Lid (1840), ondervoorzitter (1848-1856) en voorzitter (vanaf 1857)
van de Kamer van Koophandel. Plaatsvervangend rechter van de koophandelsrechtbank (1840-1844), bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen
(vanaf 1844).
Wordt verkozen als liberaal gemeenteraadslid op 22.08.1848 en neemt
ontslag op 23.12.1851. Op 25.05.1857 wordt hij, in de leeftijd van 50 jaar
verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton ·Kortrijk. Hij blijft
dit tot 1869. Vanaf 1866 wordt hij, alhoewel liberaal, op de katholieke

418

lijst herkozen. In de Raad deed hij zich weinig opmerken. Op 3.07.1866
wordt hij, nadat de katholieken een nipte meerderheid in de Raad hadden
behaald, verkozen tot voorzitter. In 1869 heeft hij zich, waarschijnlijk
·om gezondheidsredenen, geen kandidaat meer gesteld.
In 1859 treffen wij hem aan als voorzitter van de Muziekmaatschappij
van de H. Geest.
In 1866 staat hij op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat met een belasting van 1095,32 fr. en bezittingen te Kortrijk en te
Warneton en in het arrondissement Kortrijk.

47. BUYSE, Pieter-Aloïs. Geboren te Rumbeke op 1.11.1827, aldaar
overleden op 18.07.1911, oud 84 jaar. Huwt te Passendale op 6.01.1860
met Amelia-Sophia Dochy.
Hij is gemeentesecretaris van Rumbeke van 1852 tot 1896. Op 70-jarige
leeftijd wordt hij op 13.06.1898 verkozen als onafhankelijk provincieraadslid voor het kanton Roeselare, na ballotage met Louis Leyn (katholiek). In 1904 niet herkozen.
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48. BUYSENS, Ambrosius. Geboren te Zulte 24.12.1807, gestorven
te Brugge 1886, oud 79 jaar. Gehuwd met Theresia Vansteenkiste. Notaris
te Gullegem (1839-1871) en te Brugge (25.11.1871-15.12.1876). Afge~
schreven te Gullegem voor Brugge op 15.02.1872.
Hij neemt het notariaat over van B. van Outrive, raadslid te Ruiselede
en laat zijn notariaat te Gullegem over aan zijn zoon Charles, raadslid te
Gullegem.
In 1839 en 1841 treedt hij op als kiesagent voor F. Béthune en G. de
Jonghe.
Vanaf 1843 is hij burgemeester te Gullegem tot zijn ontslag op 5.01.
1872.
Wordt op 40-jarige leeftijd verkozen, op 27.05.1850, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Moorsele. In 1854 verliest hij dit
mandaat, maar verovert het opnieuw op 24.05.1858 en behoudt het tot
1882.
Vanaf 1881 is hij lid van de Vrije Archiers van St. Sebastiaan te
St. Kruis.
Hij is verkiesbaar voor de Senaat (aanvullende lijst) (1880-1885) met
een belasting van 1.494,93 fr., en bezittingen te Snellegem, Zulte, Izegem,
Vichte, Brugge, Gullegem, Wevelgem, Moorsele, Bissegem, Heule, Marke,
Otegem, Ingooigem, Dadizele, St. Eloois-Winkel, Rumbeke, Oekene,
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Moorslede, Zonnebeke, Nokkere, Kruishoutem, Kortrijk, Ledegem, Deerlijk en Waregem.
49. BUYSENS, Carolus-Ambrosius-Franciscus. Geboren te Brugge
op 6.12.1840, gestorven te Gullegem op 17.09.1885. Huwt te Boekboute
op 17.07.1878 met Juliana Deblock. Zoon en opvolger van Ambrosius,
notaris en raadslid te Gullegem.
Notaris te Gullegem (17.04.1872 tot zijn dood.)
In opvolging van zijn vader wordt hij gemeenteraadslid (1.07.1872)
en burgemeester (22.08.1872) van Gullegem, en blijft dit tot zijn dood.
Hij volgt eveneens zijn vader op als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Moorsele (22.05.1882). Hij is dan 42 jaar. Drie jaar later
sterft hij.
In 1870 treffen wij hem aan als lid van de Société de chasse pour la
répression du braconnage, te Brugge.

/

50. CAIMO, François-Louis-Jean (K.B. 26.06.1867, ridder). Geboren
te Schelle op 15.06.1827, overleden te Gent op 24.07.1896, oud 69 jaar.
Gehuwd te Jabbeke met Felicie-Livine-Marie De Wilde (1832-1890).
Schoonzoon van Felix-Amand De Wilde, provincieraadslid te Ruiselede.
Eigenaar te Brugge.
Werd op 40-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Ruiselede (25.05.1868) en stelt zich in 1872 niet. meer
kandidaat.
Dit raadslid is niet bekend in de bevolkingsregisters van Ruiselede. Hij
staat ook niet vermeld onder de verkiesbaren voor de Senaat in WestVlaanderen. Dit wijst dus op een politieke parachutage in het kanton van
zijn schoonvader, in afwachting dat een meer geschikte kandidaat kon
gevonden worden. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
51. CALEWAERT, Gustave-Victor-Ghislain-Marie. Geboren te
Kortrijk op 15.03.1851, aldaar overleden op 6.05.1924, oud 73 jaar. Huwt
te Brugge op 4.03.1884 met Blanka-Mariavan Baarlem.
Handelaar. Rechter bij de koophandelsrechtbank.
Verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Kortrijk op 3.06.1900.
52. CAMERLYNCK, Remi. Geboren te Reningelst op 9.01.1865,
gestorven te Roeselare op 22.12.1922 oud 57 jaar. Huwt te Roeselare op
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29.04.1873 met Lucie Camerlynck.
Notaris te Passendale.
Is zeker vanaf 1897 plaatsvervangend vrederechter, kerkmeester en
voorzitter van de kerkraad en gemeenteraadslid.
Wordt op 5.06.1904 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Passendale.

~ 53.

CAPELLE, Jean-François. Geboren te Ledegem op 25.12.1816,
aldaar overleden op 20.10.1897, oud 80 jaar. Huwt te Koksijde met
Amelie-Marie-Arcesna De Cae.
Notaris te Watou (4.10.1852 tot 1886) en tevens gemeentesecretaris
(5.10.1853 tot 1856).
Verkozen als liberaal gemeenteraadslid van Watou (27.10.1857 tot
1886) en schepen (30.01.1858-1867), dienstdoende burgemeester (17:04.
1865) en burgemeester (8.01.1867-1879 ontslag en 25.07.1881-25.06.
1886 ontslag).
Wordt verkozen op 53-jarige leeftijd als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Roesbrugge-Haringe (25.05 .1868). Hij blijft dit tot
1886, maar wordt vanaf 1880 op de katholieke lijst verkozen. Speelt
een onopvallende rol in de Raad.
In 1886 wordt hij gedwongen ontslag te nemen ingevolge een gerechtelijke vervolging tegen hem ingespannen wegens onregelmatigheden in het
uitoefenen van zijn notarieel ambt. Deze vervolging, gepaard met de
plotse dood van zijn schoonbroer, notaris en schepen te Veurne, verwekken
in de streek grote opschudding, die politiek wordt uitgebaat.
Op 20.09.1892 wordt hij te Watou afgeschreven voor Ledegem.

54. CAPPELLE, Albert-Désiré. Geboren te Menen op 6.09.1849,
aldaar gestorven op 6.09.1924, oud 75 jaar. Huwelijk te Roeselare op
4.09.1872 met Sidonie-Emma Vanderougstraete.
Industrieel, vlashandelaar.
Penningmeester van het katholiek schoolcomité van Menen (20.08.
1879) en weldoener van de katholieke scholen te Menen.
Verkozen als katholiek gemeenteraadslid (1884) en schepen (1885),
neemt ontslag in 1907.
Erevoorzitter van de toneelgroep lever en Eendracht (vanaf 1885).
Voorzitter (26.04.1887 tot 31.12.1909 en vanaf 31.12.1914 tot zijn
dood) van de Burgerlijke Godshuizen. Bestuurslid Stedelijke academie
(1886-1893), lid van het Plaatselijk gezondheidscomité (in 1886) en van
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het Beschermcomité van werkmanswoningen in het arrondissement
Kortrijk (vanaf 1892). Voorzitter van de Fanfare L'Echo de la Lys
(vanaf 1889).
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen
op 28.10.1894, in de leeftijd van 45 jaar, maar zetelt niet in de Raad
omdat de Bestendige Deputatie hem op 8.11.1894 uitroept tot provinciaal
senator voor West-Vlaanderen (geen verkiezing, omdat het aantal kandidaten het aantal mandaten niet overtreft). Hij behoudt dit mandaat tot
1921.
In 1900 treffen wij hem aan als voorzitter van de Conferentie van
St. Vincentius a Paulo in de dekenij Menen, en afgevaardigde in de
Middenraad te Brugge.
Hij komt voor op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat (18901913) met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen
te Moorslede, Menen en Roeselare.

55. CARLIER, Alphonsus-Polidorus. Geboren te Roeselare op 23 .01.
1845, aldaar overleden op 30.09.1912, oud 67 jaar. Huwt te Veurne op
18.04.1882 met Irma-Estella Andries.
Spinner. Letterkundige te Roeselare.
Lid van het letterkundig genootschap De Vlaemsche Jeugd (ca 1858ca 1868). Werkend lid (1865 of 1866), schatbewaarder (31.12.1869-5.01.
1872) en ondervoorzitter (5.01.1872-11.03.1892) van de Maatschappij
voor Taal en Letteroefening ... de Vriendschap.
Van 1872 tot 1878 is hij voorzitter van de Bond van Westvlamingen
voor Taal en Volk te Roeselare en van 1875 tot 1896 ondervoorzitter van
het Davidsfonds.
Bestuurslid van de Katholieke Schoolpenning (vanaf 1879). Lid van
de kerkraad van St. Amand (vanaf 1884). Bestuurslid van de Mij van
Onderlinge Bijstand het Vooruitzicht (1889-1892).
Verkozen als katholiek gemeenteraadslid te Roeselare (1890) en schepen
(10.07.1897), blijft dit tot zijn dood.
Stichter en voorzitter van de Maatschappij tot bevordering van Handel
en Nijverheid (vanaf 1891).
In de leeftijd van 47 jaar wordt hij verkozen (22.05.1892) als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad is hij zeer actief, en doet zich opmerken door zijn strijdende
Vlaamse en democratische gezindheid.
Voorzitter van de Provinciale Toneelcommissie.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
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met een rechtstreekse belasting van 1.200 fr. en meer, en bezittingen te
Roeselare, Esen, Elverdinge, Noordschote, Oostvleteren, Poperinge,
Reninge, Rumbeke, Westvleteren en Woesten.
Literatuur : Gedichten :
Eerkrans (1867), Heilwensch (1867), Kantate op het Jubelfeest der Vriendschap
(1869), Voor de Armen, Roeselare, L.L. Stock, 1867; Geef, 0 Rijke (1881), Het
arm kind en de liefdadigheid (1869), De Moeder (1869), De Zending der liefdadigheid in Vlaanderen (1879). Aan Marcel, mijn vijfjarig zoontje (1888), Tehuiskomst
(1891).
Bibliografie: Ter nagedachtenis van den Heer Alfons Carlier, Oostende-Roeselare, R. Verhelst, 1912.
A. De Weerdt, 100 jaar Davidsfonds te Roeselare. Roeselare 1975, pp. 23-26.

56. CARPENTIER, Eugène:...François-Antoine-Marie-Joseph. Geboren
te Izegem op 9.01.1870, gestorven te Vorst op 25.02.1942, oud: 72 jaar,
gehuwd te Brugge op 24.07.1893 met Jeanne Hamman.
Brouwer te Izegem.
Verkozen als katholiek gemeenteraadslid te Izegem (1903) en benoemd
als burgemeester (16.01.1908), neemt ontslag (12.12.1912 goedgekeurd
K.B. 10.01.1913) maar is opnieuw burgemeester van juni 1914 tot 1919.
Wordt op 4.08.1907, in de leeftijd van 37 jaar verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Izegem en behoudt dit mandaat tot
1925. Treedt actief op in de Raad.
Vanaf 1913 treffen wij hem aan als lid van de Provinciale Commissie
voor verzekering tegen de werkloosheid, en ook als voorzitter van de
Conferentie van St. Vincentius a Paulo in de dekenij Izegem en afgevaardigde in de Middenraad te Brugge.
Hij is ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen
te Izegem, Ingelmunster en Lendelede.

j

57. CARPENTIER, Jacques. Geboren te Ieper op 10.08.1811, sterfdatum niet teruggevonden.
Advokaat.
Kapitein van de Burgerwacht te Ieper in 1848 en bestuurslid van de
(liberale) Société de la Concorde.
Wordt op 27.05.1850, in de leeftijd van 38 jaar verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Mesen. Hij blijft dit tot zijn ontslag in
1868, ingevolge zijn benoeming als vrederechter te Ieper. Van 1855 tot
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1887 is hij bestuurslid van het Koninklijk Gesticht te Mesen. Op 4.07.1862
wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie, maar verliest
dit mandaat met het omslaan van de meerderheid in de Raad in 1866. In
de Raad speelt hij een eerder onopvallende rol.

(/, 58. CARPENTIER, Joannes-Felix. Geboren te Meulebeke op 29.06.
1820, overleden te St.-Joost-ten-Node op 9.04.1879, oud 58 jaar. Huwt
te Meulebeke op 11.09.1843 met Therese-Justine Loncke, en te Moorslede
op 7.08.1849 met Flavie-Rosalie De Necker. Schoonzoon van LouisCélestin De Necker, raadslid te Moorslede.
Verkozen als gemeenteraadslid (1848) van Meulebeke en schepen
(27.01.1852) tot zijn ontslag (13.06.1862).
Op 28.05.1860 verkozen, in de leeftijd van 39 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Meulebeke.
Op 3.08.1862 wordt hij te Meulebeke afgeschreven voor Brussel en
neemt ontslag als schepen en als provincieraadslid. ·
Van Brussel vertrekt hij naar St. Joost-ten-Node op 29.10.1869.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat in de
provincie Brabant (1871-1879).

59. CASTELEIN, Charles-Theodore-Jean, genaamd Castelein-Maquet.
Geboren te Menen op 27.10.1831. Sterfdatum onbekend (na 1886).
Huwelijk te Rijsel op 27.11.1860 met Rose-Delphine-Stéphanie Maquet.
Zoon van de burgemeester van Menen en notaris.
Notaris te Menen (5.11.1860-1.06.1885 ontslag).
Katholiek gemeenteraadslid en schepen (7.09.1872-1881) van Menen.
Bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen (in 1874).
Wordt verkozen op 27.05.1878, in de leeftijd van 46 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Menen. Trekt zich terug in 1886.
Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Lid van de katholieke schoolcomités van de parochie en van de
dekenij Menen (20.08.1879) en weldoener van de katholieke scholen te
Menen.

60. CASTELEIN, Felix-Henri. Geboren te Avelgem op 24.10.1826;
aldaar overleden op 2.09.1919, oud 93 jaar. Huwt te Avelgem op 14.01.
1850 met Emma Baertsoen.
Handelaar in guano - Gemeenteraadslid.
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Wordt verkozen op 28.05.1860, in de leeftijd van 33 jaar, als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Avelgem. Hij behoudt dit
mandaat tot 1880, datum waarop hij de plaats moet ruimen voor een
katholieke tegenstrever. Hij speelt in de Raad een onopvallende rol.
61. CASTELEIN, Oscar-Désiré. Geboren te Avelgem op 28.04.1821 ,
gestorven te Diksmuide op 5.02.1907, oud 86 jaar. Huwt te Diksmuide op
28.01.1850 met Virginie van Rille.
Likeurstoker, landbouwingenieur.
Majoor van de Burgerwacht (in 1859-1869).
Verkozen als liberaal gemeenteraadslid (12.04.1856), neemt ontslag
in 1863. In 1866 behoort hij tot de klan Van Woumen, die zich van de
liberalen afscheurden en als onafbanketijken met de steun van de katholieken opkomen. Aldus wordt hij op 2.05.1866, in de leeftijd van 45 jaar,
verkozen als provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. In 1870 wordt
hij echter niet herkozen.
In 1868 treffen wij hem aan als voorzitter van het leerwerkhuis te
Diksmuide. In 1871 als voorzitter van de commissie van Burgerlijke
Godshuizen, in 1874 als bestuurslid van de Landbouwmaatschappij van
het Westen, van 1879 tot 1893 voorzitter van de Landbouwcommissie. en
van 1883 tot 1893 lid van de Provinciale Landbouwcommissie. In 1890
is hij voorzitter van de (liberale) Muzikale kring. Hij is ook nog penningmeester geweest van de Watering van Vladslo-Ambacht en zeker
vanaf 1890 voorzitter van de Noordwatering te Veurne.
62. CAUWE, Emile-Emest. Geboren te Brugge op 19.07.1845, aldaar
overleden op 7.11.1908, oud 63 jaar. Gehuwd met Romanie De Buck.
Advokaat (vanaf 8.08.1867).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (vanaf 27.07.1870).
Plaatsvervangend vrederechter tweede kanton te Brugge (2.04.187114.07.1898 ontslag). Wordt in 1872 verkozen als katholiek gemeenteraadslid en op 3.01.1876 benoemd als schepen. Hij neemt in beide
functies ontslag in 1898, als gevolg van zijn verkiezing als lid van de
Bestendige Deputatie. In 1877 treffen wij hem aan als voorzitter van het
Plaatselijke gezondheidscomité.
·
Op 24.05 .1885 wordt hij verkozen, in de leeftijd van 39 jaar, als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge en op 5.07.1898
als lid van de Bestendige Deputatie. Hij blijft dit tot zijn dood. Zijn verkiezing als lid van de Deputatie gebeurt in ongewone omstandigheden.
De afspraak was dat L. Kervyn de Meerendrée zou verkozen worden. Deze
krijgt echter slechts 24 stemmen, E. Cauwe 36. De volgende dag verklaart
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Cauwe bij ordemotie deze verkiezing niet te kunnen aanvaarden omdat de
afspraak anders was. L. Kervyn legt zich echter neer bij de uitspraak van
de Raad en Cauwe blijft gedeputeerde.
Na de dood van J.B. de Béthune wordt hij aangesteld als dienstdoende
gouverneur (25.03.1907-10.04.1907). Hij speelt een actieve rol in de
Raad.
Lid (1878), stadhouder (1889), en vanaf 1904 hoofdman van de
Prinselijke (schutters)gilde te St. Pieters. In 1901, lid van de Provinciale
commissie voor de Studiebeurzen. Hij is ook voorzitter geweest van de .
Oudleerlingenbond van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (1898), voorzitter van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, groep Noord,
voorzitter van het bestuurscomité van de gevangenis.
Iconografie : Foto in het in de bibliografie vermelde werk.
Bibliografie : A la mémoire de M onsieur Ernest Cauwe ... 1845-1908, Bruges, s.n.,
1908, s•, 16 p. {PBC).

63. CLAEYS, Adolphe. Geboren te Oostkamp op 19.06.1849, overleden te Brugge op 19.05.1902, oud 53 jaar. Huwt te Brugge op
4.09.1877 met Marie Verté. Zoon en opvolger van Henri, raadslid te
Oostkamp. Neef van Mgr. Faict.
Doctor in de Rechten en notaris te Oostkamp (4.07.1875-21.02.1891)
en te Brugge (21.02.1891- tot zijn dood).
Katholiek gemeenteraadslid van Torhout.
Wordt op 27.05.1878 verkozen als katholiek provincieraadslid voo1
het kanton Torhout, hij is dan 28 jaar. Hij blijft dit tot 1894 en neemt
ontslag ingevolge verandering van woonst.
Van 1885 tot 1891 is hij burgemeester van Torhout en neemt ontslag
om dezelfde reden. Terzelfdertijd is hij voorzitter van het Bureel van
Weldadigheid, de Burgerlijke Godshuizen en het Leerwerkhuis te Torhout.
Op 17.11.1895 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid te Brugge en
blijft dit tot zijn dood. Vanaf 1895 is hij ook bestuurslid van het stedelijk
muziekconservatorium.
Op 5.06.1898 wordt hij, in de leeftijd van 48 jaar, verkozen als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge, hij blijft dit tot zijn
dood. In 1900 treffen wij hem aan als lid van het Beschermcomité voor
werkmanswoningen te Brugge. In de Raad is hij zeer actief.
64. CLAEYS, Adolphe. Geboren te Brugge op 11.06.1878, aldaar
overleden op 7.04.1950, oud 72 jaar. Gehuwd met Yvonne Van der Laat.
Doctor in de Rechten (1901), advokaat.
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Bestuurslid van La Concorde (vanaf 1900), van de Maatschappij van
Brugsche Zeevaart Inrichting (vanaf 1905), ondervoorzitter van de Katholieke Voorwacht (vanaf 1909).
Verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Brugge op 9.06.1912. In 1913 treffen wij hem aan als Stadhouder van
de Katholieke Burgersgilde, Raadslid van de Gilde der Ambachten,
voorzitter van de Werkbeurs van deze Gilde, hoofdman van de St. Donaasgilde (oudleerlingenbond van St. Lodewijkscollege), bestuurslid van
Die Roya, voorzitter van de Vlaamsche Gildenbond.
Hij is ook nog lid geweest van de kerkraad van O.L.Vrouw, gemeenteraadslid (1911-1921, 1926-1946) en schepen van Brugge, (vanaf 1920)
suppleant rechter bij de rechtbank van eerste aanleg, en stadhouder van
de Brugse balie.
65. CLAEYS, Georges-Jules-Constant. Geboren te Kortrijk op 1.09.
1870, aldaar overleden op 22.02.1912, oud 42 jaar. Ongehuwd.
Doctor in de rechten (1895) en advokaat.
Sergeant (febr. 1895), luitenant (21.07.1907) en kapitein adjudantmajoor van de Burgerwacht (21.07.1907). Voorzitter van de Katholieke
Jonge Wacht van Kortrijk (vanaf 1892), nationaal schatbewaarder en
voorzitter van het provinciaal gouwverbond van deze wacht, lid van het
St. Vincentins a Paulo genootschap te Kortrijk. Ondervoorzitter van het
Christen Vlaamsch Verbond.
Verkozen op 14.06.1908 als eerste suppleant op de katholieke lijst voor
het kanton Kortrijk.
Iconografie : fotografisch portret in de volgende werken.
Literatuur : G . Claeys, L e baron Bethune et son reuvre dans Ie Courtraisis, in
Bulletin van de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 4(1906 / 07) p . 266;
La garde ci vique courtraisienne de 1830 à nos jours, id. 5(1907/ 08) p. 29 ; Le baron
Emmanuel de Bethune, id. 7(1909/ 10) p. 175; Une modification regrettable, id.
9(1911 / 12) p. 111; Notre vi,fite au musée d'art industrie[ et décoratif de Courtrai,
id. 9(1911 /1 2) p. 162.
Bibliografie : - Aan haar diep betreurden Voorzitter H eer Georges Claeys, D e
Katholieke Jonge Wacht van Kortrijk. Kortrijk, J. Vermant (1912), 8° n.p. (ADB).
- J. de Béthune, M. Georges Claeys, in Bulletin van de Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 9(1911/12) pp. 255-260.

o(

66. CLAEYS, Henri-Joseph. Geboren te Blankenberge, vermoedelijk
in 1806. Gestorven te Oostkamp op 19.12.1897, oud 91 jaar. Huwt te
Leffinge met Maria-Cecilia Faict. Schoonbroer van Mgr. Faict, vader van
Adolphe, raadslid te Oostkamp.
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Notaris te Blankenberge (16.10.1839-1846) en te Oostkamp (26.12.
1846-23.04.1872).
Schepen van Oostkamp (26.11.1875) tot zijn dood. Lid van het
katholiek schoolcomité van Oostkamp (16.09.1879) en weldoener van de
katholieke scholen aldaar. Ondervoorzitter van de Muziekmaatschappij
de Eendracht te Oostkamp (1880-1893).
Wordt op 25.05.1884 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Brugge, in de leeftijd van 78 jaar. Hij blijft dit tot zijn
dood. Vanaf 1892 is hij lid van het Beschermcomité voor werkmanswoningen in het arrondissement Brugge.

67. CLEMENT, Louis-Ferdinand. Geboren te Izegem op 20.03.1814,
aldaar gestorven op 17.09.1880, oud 66 jaar. Huwt te Roeselare in
1834 met Coleta Gaytant.
Advokaat.
Wordt in de leeftijd van 31 jaar verkozen als raadslid voor het kanton
Izegem, op 26.05.1845. Hij blijft dit tot de wet op de onverenigbaarheden van 1848. Op 19.07.1845 wordt hij benoemd als vrederechter
te Ingelmunster, en op 28.10.1845 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid van Izegem en blijft dit tot zijn dood.
Opinie onbekend. Speelt een onopvallende rol in de Raad.

68. CLEP, Winnocus-Josephus-Placidius-Benedictus. Geboren te Herzele (Frankrijk) op 4.10.1785, gestorven te Brussel op 8.05.1871, oud
96 jaar. Huwt te Veurne op 18.01.1813 met Maria-Victoria De Man.
Vestigt zich in 1804 te Alveringem.
Eigenaar. Notarisklerk, advokaat, pleitbezorger en notaris te Alveringem
en te Veurne (1816-1833).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1827-1836). Gemeenteraadslid van Alveringem (1831-1832).
Op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton Veurne,
in de leeftijd van 50 jaar, en op 17.10.1836 verkozen als lid van de
Bestendige Deputatie. Hij blijft dit tot wanneer hij op 10.06.1845 verkozen wordt als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne
(tot 13.06.1854).
Aanvankelijk liberaal, vanaf 1841 katholiek. In 1848 schrijft de liberale
Joumal de Bruges over hem: "élu comme libéral à Ia Chambre, il vote
catholique".
Op 22 mei 1869 schonk hij "onder vorm van gift tussen levenden, een
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deel van zijn goederen [155 ha ter waarde van 1 miljoen frank] aan een
op te richten bestuur van Burgerlijke Godshuizen, met de opdracht een
bijzonder godshuis op te richten te Hoogstade." (A. Ryon).
Merkwaardigerwijze komt zijn naam niet voor onder de verkiesbaren
voor de Senaat in de provincie West-Vlaanderen noch elders. Dit komt
omdat Alveringem alleen zijn zomerverblijf was. Tijdens de winter verbleef
hij te Brussel, waar hij allicht zijn wettelijk domicilie had.
Iconografie : geschilderd portret door Wirtz (vóór 1g54) in het gesticht Clep
te Hoogstade, afgedrukt in de studie va n A. Ryon, p. 11.
Bibliografie : Beesau, Discours prononcé ... sur La tombe de Monsieur Joseph Clep,
Ypres, S. Lafonteyne, 1g71, go, 4 p. (SBK).
[A. Ryon], Het Rustoord Clep te Hoogstade. Aanvang. Oorlogsjaren. Verbouwing.
Hoogstade, eigen beheer, 1965, go, 111 p., ill. (PBC).

69. COEVOET, Edouard-Benoit. Geboren te Poperinge op 1.10.1828,
gestorven te Gent op 12.09.1906, oud 78 jaar. Ongehuwd.
Advokaat en pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te
Ieper. Plaatsvervangend vrederechter voor het 2e kanton te Ieper (18591863).
Verkozen op 28.05.1860 als liberaal provincieraadslid voor het kanton
Poperinge. Neemt einde 1863 ontslag ingevolge zijn benoeming (3.12.
1863) als substituut van de procureur des konings te Kortrijk.
Op 29.04.1865 wordt hij in dezelfde functie te Brugge benoemd, en
op 14.09.1867 te Gent. Op 9.08.1868 benoemd als raadsheer aan het
Hof van Beroep te Gent, en vanaf 1892 voorzitter van dit Hof.
In de provincieraad was Coevoet zeer actief.
Bibliografie : La Belgique judiciaire 64(1906) kol. 97g,

70. COMYN, Louis-Donatien. Geboren te Westrozebeke op 5.08.
1812, overleden te Passendale, vermoedelijk in 1892, oud 80 jaar. Huwt
te Passendale op 28.05.1837 met Virginia-Natalia-Pulcheria Debaere.
Geneesheer.
Is in 1848 reeds schepen van Passendale.
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 35 jaar, verkozen tot liberaal
provincieraadslid voor het kanton Passendale. Hij blijft dit tot 1860. Speelt
een onopvallende rol in de Raad.
In 1859 treffen wij hem aan als lid van de provinciale toezichtcommissie op de gevangenissen in het arrondissement Ieper, en van 1869 tot 1892
als lid van de provinciale toezichtcommissie op de krankzinnigentehuizen
in hetzelfde arrondissement.
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71. COMYN, Servatius-Idesbaldus. Geboren te Langemark op 15.12.
1791, aldaar overleden op 6.06.1864, oud 73 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar en notaris te Langemark (1826-1864).
Sinds 1831 schepen en sinds 3.03.1853 tot zijn dood, burgemeester.
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 56 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Ieper. Hij blijft dit tot zijn dood.
Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Ingeschreven op de eerste aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1859-1864) met een belasting van 1.317,85 fr., en bezittingen
in de arrondissementen Ieper en Roeselare.

72. COOLS, Emilius-Petrus-Josephus. Geboren te Eernegem op 24.12.
1865, aldaar gestorven op 7.08.1933, oud 68 jaar. Ongehuwd.
Gemeenteraadslid vanaf 1.01.1904 tot 1911. Op 9.01.1904 wordt hij
schepen en op 3.02.1908 burgemeester. In 1911 niet herkozen.
Wordt op 14.06.1908 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton GisteL

73. COPPIETERS, Léon-Pierre-Constant-Guidon-Vincent-Marie-Ghislain. Ridder. Geboren te Brugge op 30.03.1855, gestorven te Loppem op
17.11.1931, oud 76 jaar. Huwt te Brugge op 24.04.1879 Claire de
Ruffo Bonneval de la Fare des Comtes de Sinopoli et de Calabre
(1857-1923).
Eigenaar.
Lid van het armenbestuur te Loppem (3.04.1878).
Lid van het katholiek schoolcomité te Loppem (23.09.1879) en weldoener van de katholieke scholen te Loppem en te Zedelgem. Deken
van de St. Sebastiaansgilde te Loppem (1880-1905). Voorzitter van de
kerkraad te Loppem (1882-1903). Stichter van de Maatschappij van
Onderlinge bijstand te Loppem (1886).
Op 16.10.1887 verkozen als gemeenteraadslid en op 2.01.1891 als
schepen. Blijft dit tot 1926.
Op 22.06.1888 wordt hij lid van de Maatschappij van Onderlinge
Bijstand te Brugge. Stichter van de Raiffeisenkas te Loppem (1897).
Medestichter in 1900 van de pensioenkas 'Heilige Familiegilde' te
Loppem, van het schoolsparen 'Heilige Berchmansgilde' (1901), van
het Syndikaat van veredeling en verzekering voor de kleine veeteelt
(1902) en de Boerengilde (25.03.1904) te Loppem; lid (1904) en onder-
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voorzitter van het Beschermcomité der werkmanswoningen in het arrondissement Brugge, voorzitter van het Verbond der geitensyndicaten voor het
arrondissement Brugge. Medestichter van de Verzekeringsmutualiteit
tegen brand te Loppem.
Wordt verkozen op 9.06.1912, in de leeftijd van 58 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot 1921. Speelt
een vrij actieve rol in de Raad.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Loppem,
Snellegem, Zedelgem, Slype en Aartrijke.
Iconografie: Geschilderd portret door D. Mergaert 1883, gereproduceerd tegenover p. 306 van he't in de bibliografie vermeld werk.
Bibliografie: E. Coppieters de ter Zaele & Ch. Van Renynghe de Voxvrie, Bistaire professionnelle et sociale de la Familie Cappieters 1550-1965, Bruges 1968, t. 2,
pp. 305-355.

74. COPPIETERS 'T WALLANT, Jean-Baptiste-Adolphe-Gustave.
Ridder. Geboren te Poperinge op 1.01.1806, overleden te Brugge op
8.03.1860, oud 54 jaar. Huwt te Brugge op 12.05.1834 met zijn nicht
Marie-Thérèse Coppieters-Stockhove (1808-1880). Zoon van JeanBaptiste, burgemeester van Brugge (1830-1840), schoonzoon van Charles
Coppieters-Stockhove, volksvertegenwoordiger (18 31-1848).
Doctor in de Rechten (Gent 1827). Advokaat.
Neemt deel aan het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829).
Jager (1832), onderluitenant (1835) en kapitein-kommandant (17.01.
1849-1860) van de Compagnie des Chasseurs Eclaireurs de Bruges.
Medestichter en commissaris van de Société de Commerce de Bruges
(1836-1843).
Gemeenteraadslid van Brugge (26.10.1842 tot zijn dood).
Bestuurslid en voorzitter (1851) van het Bureel van Weldadigheid te
Brugge.
Wordt op 45-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Brugge (26.05.1851), neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge
(6.12.1853-tot zijn dood). Als provincieraadslid behoort hij tot de liberale
opinie maar helt naar de katholieke opinie over. Op 1.01.1854 wordt hij
lid van de katholieke Société La Concorde te Brugge. Dat belet hem niet
als volksvertegenwoordiger door de liberalen verkozen te worden.
In 1859 treffen wij hem aan als bestuurslid van het Koninklijk Atheneum te Brugge.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan door Maria-Theresia Coppieters431

Stockhove, voogdes van Leon en Maria, en Alfred Cappieters 't Wallant,
advokaat. Hij bezit 74 ha 59 a 51 ca grond en huizen te Brugge, Moerkerke, Oostkerke, Ramskapelle, Stene, Zandvoorde, Poperinge, Watou,
Eeklo, St. Jan-in-Eremo, St. Laureins en Ste Margriete. De totale
aangifte bedraagt 252.053,05 fr. De erfenisaangifte is in het Nederlands
gesteld. (RAB, Reg. & Dom.; Ser. 187, Brugge 1, 1861, I).
Iconografie: Geschilderde portretten door M. Leclercq 1860, gereproduceerd tegenover p. 114 en op p. 126 van het in de bibliografie aangehaalde werk.
Bibliografie: E. Cappieters de Ter Zaele et Ch. Van Renynghe de Voxvrie,
Histoire professionnelle et sociale de la Familie Cappieters 1550-1965, Bruges, 1968,
t. 2, pp. 113-131.

75. COUCKE, Armand-Jozef, genaamd Coucke-Lefebvre. Geboren te
Kortrijk op 10.03.1823, aldaar overleden op 14.05.1909, oud 86 jaar.
Huwt te Kortrijk op 23.01.1850 met Clementia-Theresia Lefebvre.
Eigenaar, handelaar in kant.
Wordt op 27.05.1878, in de leeftijd van 55 jaar, verkozen tot katholiek
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Blijft dit tot 1889. Speelt een
onopvallende rol in de Raad.
Vanaf 1886 treffen wij hem aan als voorzitter van de Werkrechtersraad
te Kortrijk en lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Kortrijk.

76. COUCKE, Ursmar-Emmanuël. Geboren te Wevelgem op 19.04.
1809, gestorven te Kortrijk op 23.04.1872. Huwt te Kortrijk op 11.01.
1836 met Adelaïde-Jeanne Dupont.
Doctor in de Rechten (Gent), advokaat en pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (12.03.1835).
Gemeenteraadslid (25.10.1842 tot 1864-ontslag) en schepen (7.07.1847
tot 7.09 .1864-ontslag).
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 39 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Op 7.07.1857 wordt hij verkozen tot
voorzitter van de Raad. Hij speelt een actieve rol in de Raad. In 1862
wordt hij als raadslid niet herkozen.
Plaatsvervangend vrederechter voor het eerste kanton te Kortrijk (13.11.
1856) en lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Kortrijk (1867).
Op 2.04.1852 drukt Mgr. Malou, in een brief aan de principaal van
het college te Kortrijk, zijn ongerustheid uit over de politieke evolutie van
E. Coucke, die aanvankelijk tot de katholieke opinie behoorde, maar meer
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en meer naar de liberale opinie overhelt (BAB., B 284). Coucke zal
blijven schipperen tussen beide opinies. Dat kost hem in 1862 zijn
mandaat.
77. DAUTRICOURT, Joseph-Bernard-Louis, genaamd DautricourtWoets. Geboren te Diksmuide op 20.03.1822, aldaar gestorven op
7.10.1892, oud 70 jaar. Huwt te Diksmuide op 2.04.1848 met Herminie
Woets. Vermoedelijk schoonbroer van R. Th. De Snick, raadslid te Koekelare.
Eigenaar en huidevetter.
Lid (1849) en voorzitter (1854-1870) van het Bureel van Weldadigheid.
Vermoedelijk gemeenteraadslid. Op 29.12.1869 benoemd tot burgemeester van Diksmuide. Blijft dit tot zijn dood.
Op 48-jarige leeftijd verkozen (5.07.1870) als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Diksmuide. In 1872 niet herkozen.
Ingeschreven op de eerste aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1880-1892) met een belasting van 1.976,49 fr., en bezittingen
te Diksmuide, Beerst, Woumen, Zarren, Esen, Klerken, Avekapelle,
Kaaskerke, St. Pieterskapelle, Reninge, Lo, Oudekapelle, Nieuwkapelle
en Pollinkhove.
78. DAUTRICOURT, Jozef. Geboren te Brugge op 1.11.1879, aldaar
overleden op 16.06.1951. Oud 72 jaar. Huwt te Brugge op 3.06.1906 met
Agnes Hoornaert (1883-1950).
Doctor in de Rechten (1903) en advokaat.
Ondervoorzitter (1907) en voorzitter (vanaf 1908) van de Katholieke
Voorwacht te Brugge. Bestuurslid van de stedelijke academie (vanaf
1908).
Wordt op 9.06.1912 verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Brugge, en wordt, in de leeftijd van 36 jaar, effectief
provincieraadslid (30.11.1915). Hij blijft dit tot 1932.
In 1913 treffen wij hem nog aan als secretaris van La Concorde,
hoofdman van de Katholieke Burgersgilde (1913-1925), lid van de Maatschappij tot bevordering van comptante betaling. Hij is ook nog lid geweest van de kerkraad te St. Kruis, en lid en secretaris van de Commissie
van Openbare Onderstand te Brugge. In 1916-1919 is hij lid van de
katholieke maatschappij La Ruche te Brugge.
79. DAVlD, Benoni-Adolf. Geboren te Zwevezele op 2.11.1867,
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gestorven te Brugge op 28.07.1962, oud 95 jaar. Huwt te Ruddervoorde
op 27.07.1900 met Maria Verscheure (1869-1927).
Notaris te Koolskamp (22.01.1900-27.03.1939).
Voorzitter van de Rodenbachvrienden te Gent en stadhouder van het
Vlaamsch Hoogstudentenverbond aan de universiteit te Gent.
Plaatsvervangend vrederechter te Ardooie (1900-1937). In 1913
treffen wij hem aan als schrijver van de Oud-Hoogstudentenbond van
West-Vlaandere.n.
Op 8.07.1913 wordt hij, 45 jaar oud,. verkozen als katholiekprovincieraadslid voor het kanton Ardooie. Hij blijft dit tot 1939. Democraat en
Vlaamsgezind.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij voorzitter van het Amerikaans
Voedingscomité en van de Krijgsgevangenhulp te Koolskamp. Hij is
ook nog voorzitter geweest van de Maatschappij voor goedkope werkmanswoningen, de Bond van Grote gezinnen, het Sportkomiteit en de Muziekmaatschappij te Koolskamp.
Op 27.09.1940 wordt hij te Koolskamp afgeschreven voor Brugge.

80. DEBBAUDT, Victor-Joseph. Genaamd Debbaudt-Beernaert. Geboren te Kortrijk op 5.07.1813, aldaar overleden op 7.04.1861, oud 52
jaar. Huwt aldaar op 31.05.1837 Pauline-Gislène Beernaert.
Handelaar, fabrikant van loodwit.
In 1844 treffen wij hem aan als bestuurslid van de Muziekmaatschappij
Toonkunde.
Op 35-jarige leeftijd wordt hij op 12.07.1848 verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij blijft dit tot zijn dood.
Is actief in de Raad.
Van 30.12.1850 tot zijn dood lid van de Kamer van Koophandel te
Kortrijk, en vanaf 20.01.1860 plaatsvervangend rechter aan de rechtbank
van koophandel.

81. (30.04.1904 DE) BETHUNE, Jean-Baptiste-Charles. (8.02.1871
baron, 1880 romeinse graaf.) Geboren te Kortrijk op 25.04.1821, gestorventeMarke op 18.06.1894, oud 73 jaar. Huwelijk te Brugge op 19.03.
1848 met Emilie-Anne-Clémence van Outryve d'Ydewalle (1826-1894),
kleindochter van Bernard Van Severen, raadslid te Brugge. Hij is zoon
van Felix, burgemeester van Kortrijk (1835-1854) en senator (18451871). Vader van Jean-Baptiste, raadslid te Oostrozebeke en gouverneur,
en van J oseph, raadslid te Oostrozebeke.
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Eigenaar. Architect.
Secretaris van gouverneur de Mûelenaere (16.06.1845-maart 1848 ?).
Wordt verkozen op 12.07.1848 tot katholiek provincieraadslid voor
het kanton Oostrozebeke, in de leeftijd van 27 jaar. Hij blijft dit tot 1858
en stelt zich dan geen kandidaat meer. In de Raad speelt hij een
onopvallenderoL
Lid (1849) en proost (1858) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed
te Brugge. Ontwerper van de jubelprocessie van het H. Bloed te Brugge
(1850). Stichter van het 1e Broederschap van het Genootschap van de
H. Vincentins a Paolo te Brugge (15.01.1851), secretaris van de Commissie van de Godshuizen te Brugge (31.12.1852). Lid van de Société La
Concorde te Brugge (1.01.1854), voorzitter van de Hoge Raad van het
Genootschap van de H. Vincentins a Paolo van België (1858), secretaris
van de St. Pieterspenning te Gent (23.10.1859), medestichter van de
St. Lucasschool te Gent (1861), medestichter en voorzitter van de Gilde
van St. Thomas en St. Lucas te Gent (1863), medestichter van het Werk
der Vlamingen te Parijs (1862). Erelid van het lerarencorps van de Academie te Antwerpen, de Keizerlijke en Koninklijke commissie voor
Monumenten van Oostenrijk, de Société archéologique de France, de architectenvereniging van Groot-Brittannië, de Bernulphusgilde te Utrecht,
de Gilde van St. Joris en St. Lucas te Londen, de Eendrachtige Broederliefde te Kortrijk.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1874-1893) in de Provincie Oost-Vlaanderen, met een belasting van
2116,40 fr. en meer, en bezittingenteMarke en te Oostrozebeke.
Iconografie: portretten door L. Le Nain en P. Raoux, L. Vermote (1854), gereproduceerd in Album Souvenir en het boek van J. Helbig.
Literatuur : Gedetailleerde opgave van de publicaties van J.B. de Béthune in de
Studie van J. Uytterhoeven, pp. 11-12.
Bibliografie: Album-souvenir du baron Bethune (1894) in Bulletin de la Gilde,
de St. Thomas et de St Luc 9(1894) pp. 288-323; Jules Helbig, Le Baron Bethune,
fondateur des écoles Saint-Luc, Etude biograph.ique, Lille 1906, 4°, VII-400 p., ill.;
Luc Devliegher, Bethune, Jean de, in Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel
1(1964) co11. 188-191; Jos. Uytterhoeven, Baron J.-B. de Bethune en de Neogothiek,
in Handelingen van de K . Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk,
34(1965) pp. 3-103; Jac Lavalleye, Bethune (Jean-Baptiste-Charles-François, baron
de), in Biographie Nationale, Bruxelles 37(1971) coll. 56-60.

82. DE BETIIUNE, Jean-Baptiste-Emmanuel-Felix-Vincent-PieterMaria. Baron. Zie supra onder gouverneurs.
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' 83. (30.04.1904 DE) BETHUNE, Joseph-Marie-Eugène-Jules-Antoine.
Baron. Geboren te Gent op 24.04.1859, gestorventeMarke op 15 .01.1920,
oud: 61 jaar. Ongehuwd. Zoon van Jean-Baptiste I, raadslid te Oostrozebeke en broer en opvolger van Jean-Baptiste II, raadslid te Oostrozebeke.
Doctor in de rechten. Bibliothecaris-Archivaris van de stad Kortrijk
(1880-1920). Schenkt in 1919 zijn bibliotheek en privé-verzameling aan
de stad. Substituut van de procureur des konings te Kortrijk Gan . 1887),
onderzoeksrechter en rechter aan de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk. Neemt ontslag op 8.05.1899. Bestuurslid (1.12.1888), penningmeester (2.02.1891) en secretaris-conservator (17.03.1906) van het
Oudheidkundig Museum te Kortrijk, medestichter en voorzitter van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk (1903), lid en voorzitter
van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo te Kortrijk en voorzitter
(1900-1913) van de Middenstand te Brugge. Voorzitter van de Société
de Saint-François Régis, voor het wettigen van huwelijken.
Wordt op 5.06.1904 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Oostrozebeke, in de leeftijd van 47 jaar. Hij blijft dit tot zijn
dood. Hij is dus provincieraadslid tijdens het gouverneurschap van zijn
broer. In de Raad speelt hij een onopvallende rol. Van 1911 tot 1919 is
hij ook lid van de Provinciale commissie voor Monumenten. Hij is ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat met een kadastraal
inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Gent, Marke, Oostrozebeke en Heestert.
Iconografie: Fotografisch portret in het werk van G . Dc bbelaere. Geschilderd portret door Fl. Van Acker (1923).
Literatuur: Analytische opgave van zijn bijdragen in de Handelingen van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring te Kortrijk in het werk van G. Dobbelaere, aan
te vullen met zijn bijdragen in bet Bulletin des Séances de la Gilde de St. Thomas et
de St. Luc, waarin hij hoofdzakelijk de verslagen geeft van de jaarlijkse uitstappen
van de Gilde.
t 4 (1877/79) 12e, 13e, 14e réunion ; t 5 (1881 / 83) 17e réunion; t 6 (1884/ 86) 18e,
19e, 20e, réunion ; t 7 (1887 / 89) 22e, 23e réunion ; t 8 (1890 / 92) 25e, 26e réunion ;
t 9(1893 / 94) 27e, 28e, 29e réunion; t 10(1896/ 97) 30e, 31e réunion ; t 11(1898) 32e
réunion; t 14(1901) 35e réunion ; t 16(1903) 37e réunion ; t 18(1905) 39e réunion ; t 19
(1906) 40e réunion ; t 21(1909) 42e réunion ;
Table générale des Bulletins de La
Gilde ... (I à XXXV).
Bibliografie: G . Dobbelaere, Un homme de bien. L e baron Joseph de Béthune,
Paris-Bruxelles, Desclée de Brouwer, 1923, 8•, 103 p. ill.

+
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DE BIEN, Ludovicus. Geboren te Kortrijk op 30.06.1793. Sterfdatum onbekend. Huwt te Kortrijk op 8.10.1825 met MarieVirginie de Brabandere. Zoon van François, lid van de Provinciale

plfa~ en
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Staten.
Eigenaar en advokaat.
Wordt op 43-jarige leeftijd verkozen als gemeenteraadslid (14.07.1836),
benoemd tot schepen (19.08.1836) en verkozen als provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk (29.09.1836). Hij neemt ontslag in zijn twee eerste
hoedanigheden op 25.10.1842. Als provincieraadslid blijft hij zetelen tot
1848, op een eerder onopvallende wijze. In 1848 neemt hij ontslag en
weigert ook het mandaat van volksvertegenwoordiger te aanvaarden, dat
hem op 13.06.1848 door de kiezers van het arrondissement Kortrijk was
toevertrouwd. De redenen voor al deze ontslagen en weigeringen zijn
onbekend.
Hij was ook nog luitenant-kolonel van de Burgerwacht en behoorde
tot de liberale opinie.

85. DE BORMAN, Jacques-Frédéric-François-Alexander. Ridder. Geboren te Bree op 16.09.1795, overleden te Kortrijk op 16.08.1965, oud:
70 jaar. Huwt aldaar op 26.11.1832 met Jeanne Henriette Dorchies.
Conservator van de hypotheken te Kortrijk en rentenier.
Op 66-jarige leeftijd wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Kortrijk (26.05.1862) en blijft dit tot zijn dood. In de
Raad doet hij zich niet opmerken.

86. DE BRABANDERE, Constantin-Augustin. Geboren te Lauwe op
25.05.1845, aldaar overleden op 10.10.1922, oud: 77 jaar. Huwt te
Kooigem op 16.02.1876 met Aurore-Marie-Elise Glorieux.
Landbouwer. Handelaar te Lauwe.
Is katholiek gemeenteraadslid van Lauwe van 18.01.1876 tot 13.10.
1914, van 15.09.1879 tot 1891 is hij schepen en van 18.02.1891 tot 13.10.
1914 burgemeester.
In de leeftijd van 59 jaar wordt hij op 5.06.1904 verkozen als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen, en neemt in 1919
om onbekende redenen ontslag. Van 1911 tot 1919 is hij lid van de
Provinciale landbouwcommissie. In de Raad speelt hij een onopvallende
rol.
Bibliografie: Compte-rendu de la fête organisée en l'honneur de Monsieur Constant De Brabandere-Glorieux, bourgmestre de la commune de Lauwe à l' occasion
de sa décoration de la médaille civique de première classe, Dimanche 9 septembre 1900, Courtrai, Ve Jules Gernaey (1900), s•, 17 p . (ADB).
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87. DE BRABANDERE, Florimondus. Geboren te Beveren-Leie, op
11.11.1841, gestorven te Desselgem op 2.06.1921, oud: 80 jaar.
Ongehuwd.
Landbouwer en wijnhandelaar te Wielsbeke.
Ondervoorzitter van de landbouwcomice van Oostrozebeke. Wordt
verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het kanton Oostrozebeke (3.06.1900) en treedt onmiddellijk op als effectief provincieraadslid
(12.06.1900) omdat B. Verhaeghe die als raadslid verkozen was, onmiddellijk na zijn verkiezing ontslag neemt. Verhaeghe heeft dus blijkbaar
als gangmaker voor De Brabandere gefunctioneerd. Deze laatste was
een trouwe en naarstige verkiezingsagent voor de familie de Béthune.
Hij blijft zetelen in de Raad op een onopvallende manier, tot zijn ontslag
in 1919.

88. DE BRABANDERE, François-Emile. Geboren te Izegem op
3.04.1840, aldaar overleden op 6.10.1915, oud: 75 jaar. Gehuwd met
Justine Bruneel.
Leraar en handelaar te Torhout.
Is sinds 1878 gemeenteraadslid, sinds 27.04.1882 schepen en sinds
6.05.1891 burgemeester van Torhout, en blijft dit tot 1905.
Vanaf 1880 treffen wij hem aan als bestuurslid van de stedelijke academie te Torhout, vanaf 1886 als bestuurslid van het leerwerkhuis en vanaf
1887 als plaatsvervangend vrederechter.
Van 1893 tot 1905 is hij voorzitter en daarna gewoon lid van de
Provinciale landbouwcommissie.
In de leeftijd van 54 jaar wordt hij verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout (28.10.1894). Hij speelt een onopvallende rol in de Raad.
In 1900 neemt hij ontslag ingevolge zijn verkiezing als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge op 27.05.1900. Mandaat dat hij uitoefent tot 1906.

89. DE BRABANT, Alphonsus-Philippus-Josephus. Geboren te
Roeselare op 28.09.1865, gestorven te Brussel op 28.12.1938, oud:
73 jaar. Ongehuwd.
Notaris te Ingelmunster. Afgeschreven voor Brussel op 9.07.1907.
Bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te Ingelmunster van 1901
tot zijn vertrek.
Wordt op 5.06.1898, in de leeftijd van 32 jaar verkozen als plaats438

vervanger op de katholieke lijst, en legt op 11.12.1900 de eed af als effectief provincieraadslid voor het kanton Izegem. Sinds 1903 was hij
ook verkozen als gemeenteraadslid en sinds 1904 bestuurslid van de
gemeentelijke muziekschool te Ingelmunster. Zijn vertrek naar Brussel
stelde een eindpunt aan al deze activiteiten.

90. DE BRABANT, Philippus-Bernardus. Geboren te Gent op
17.07.1829, overleden te Roeselare op 7.07.1896, oud: 67' jaar. Huwt
aldaar op 29.10.1860 met Adelaïs-Mathildis Maertens.
Geneesheer te Roeselare sinds 1862.
Lid van de Vriendschap (vanaf 1864) en van het Davidsfonds.
Hoofdman van de toneelvereniging De Moedertaal. Verkozen als
gemeenteraadslid op 19.10.1884. Lid van het plaatselijk gezondheictscomité en bestuurslid van de Stedelijke Academie vanaf 1886.
Wordt verkozen op 22.05.1892, in de leeftijd van 62 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij blijft dit tot
zijn dood. In de Raad doet hij zich opmerken door zijn democratische
en Vlaamse gezindheid.
Op 16.12.1895 wordt hij benoemd als schepen en blijft dit tot zijn
dood.

91. DE BREYNE, Gustave-Adolphe-Jean, genaamd De Breyne-du
Bois. Geboren te Diksmuide op 14.03.1828, aldaar overleden op 6.09.
1893, oud: 65 jaar. Huwt aldaar op 6.09.1853 met Céline du Bois. Zoon
van Pierre, raadslid te Diksmuide en schoonbroer van François Van Sieleghem, raadslid te GisteL
Eigenaar te Diksmuide.
Lid van het Weldadigheidsbureau te Diksmuide (vanaf 1855). Voorzitter van de Wateringen van Vladslo- en Woumenambacht. Wordt op
34-jarige leeftijd verkozen (26.05 .1862) als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Diksmuide. In 1866 niet herkozen. Op 26.10.1869
wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en van 14.12.1869 tot 1871
is hij liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Diksmuide.
Vanaf 1887 treffen wij hem aan als voorzitter van de (liberale) Ware
Van Duyse's Vrienden.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1884, 1888-1913) met een belasting van 2.600,33 fr., en bezittingen
te Steenkerke, Veurne, Bulskamp, Adinkerke, Diksmuide, Stuivekenskerke, Woumen, Alveringem, Oeren, St. Rijkers, Lampemisse, Leisele,
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Koekelare, Vladslo, Werken, Keiem, Beveren (IJzer), Beerst, Stavele,
Poperinge, Handzame, Nieuwkapelle, Oudekapelle en Gijverinkhove.
Literatuur: - Poésies de Mm e Van Ackere, née M arie Doolaeghe. Etude biographique. (M et eene vlaamsche vertaling van N apoleon Destandberg), Ga nd, SnoeckDucaju et Cie, 1867, 12°, 141-130 p.
- (anoniem), Vocabulaire de fantaisie, Bruxelles, A. Sacré, 1871 , 32°, 100 p.
- Biographie de Pierre Bortier, Bruxelles, Office de publicité, 1880, 12°, 80 p.
(K.B.).
- Ce qu'il y a dans une collee fion de journaux, Bruxelles, Office de publicité,
188 1 (K.B.).
- (Onder pseudoniem G. de l'Yser), 800 Croquis et silhouettes, Bruxelles 1894,
18° (K.B.)
- Le m ot préféré qe /'auteur (Fantaisie et paradoxe), Dixmude, Desmyter, 1902,
24°, 40 p., portr. (K.B.).
- Vieux Souvenirs, Dixmude, Desmyter 1906, 16°, 319 p. (K.B.).
- Medewerking aa n Joumal de Bruges en M eiloover, nederlandsch letterkundig
jaarboekje voor 1870.

92. DE BREYNE, Pierre-Philippe-Antoine, geboren te Diksmuide
op 27 Germinal ~n IX (17.04.1801), aldaar overleden op 27.09.1886,
oud: 85 jaar. Huwt te Diksmuide op 13.06.1826 met Emilie Peellaert.
Vader van Gustave, raadslid te Diksmuide.
Doctor in de rechten en eigenaar.
Kolonel van de Burgerwacht (1830-1836). Op 7.12.1832 verkozen
als gemeenteraadslid, schepen van 1834 tot 1836, en burgemeester van
3.10.1836 tot zijn ontslag in 1863.
Wordt op 28.05 .1838 verkozen als liberaal en orangistisch provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. Hij is dan 37 jaar. Hij behoudt
dit mandaat op onopvallende wijze tot 1845, en neemt ontslag ingevolge
zijn verkiezing op 10.06.1845 als liberaal volksvertegenwoordiger voor
het arrondissement Diksmuide.
Mandaat dat hij verliest in 1863. Hij neemt deel aan het liberaal
Congres te Brussel (1846).
Op 11 juni 1850 was hij met 1 stem verslagen geweest in de parlementsverkiezingen door de katholiek Desmaisières, maar legde klacht
neer wegens onregelmatigheden, bekwam de annulatie ervan, en behaalde de overwinning bij de nieuwe verkiezing. In heel deze episode
speelde Mgr. Malou een zeer actieve rol (Acta 16.06.1850 en 9.11.1850).
Na zijn nederlaag in 1863 wordt hem door de radicale liberalen van
Diksmuide op 27 juni een banket aangeboden.
Sinds 1837 treffen wij hem aan als Hoofdman van de Kamer van
Rhetorika Nu, Morgen niet, in 1859 als ondervoorzitter van de maat440

schappij Ste Cecilia. Hij is sinds 1845 eigenaar van het Weekblad van
Dixmude en is lid van de liberale associatie. Hij is beheerder van de
Cie du Chemin de fer de Lichtervelde à Purnes (in 1857-1869).
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18471886) met een belasting van 3.954,51 fr. en bezittingen te Diksmuide,
Beerst, Zarren, Keiem, Vladslo, Werken, Klerken, Woumen, Merkem,
Esen, Kaaskerke, Oeren, Handzame, Kortemark, Koekelare, Oostvleteren,
Lampernisse, Haringe, Leisele, Beveren (IJzer), Westvleteren, Proven,
Poperinge, Mannekensvere, Slijpe en Ichtegem.
Literatuur : Kronijk van de stad en heerlijkheid van Dixmude, in R. Pieters, Geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Dixmude Ed. Desmyter 1885,
pp. 10-189.
Bibliografie : - W. Van Hille, Twee dokurnenten over de Liberale Partij te Diksmuide, in Bachten de Kupe 18(1976) pp. 19-23 .
- Van Ackere, Maria, Den wel edelen Heer De Breyne-Peellaert, herkozen als
burgemeester der stad Dix mude, 1855. T en dage zijner inhuldiging .. . Diksmuide
Vancuyck-Gyole, 1855, s•, 8 p. (K.B.).
- id. , Huldebewys bij het banket, den Heere De Breyne-Peellaert aangeboden
door de getrouwe burgeren van Dlxmude . .. , Dixmude, Vancuyck-Gyole, 1863, s•
(K.B.).

93. DEBRIE, Alphonse-Auguste-Honoré. Geboren te Kortrijk op
26.12.1862, gestorven te Gullegem op 28.03.1915, oud: 52 jaar. Huwt
te Gullegem op 11.09.1896 met Clothilde-Marie Baekelandt en op
31.05.1898 met Marie-Louise Seynaeve.
Notaris te Gullegem.
Wordt in de leeftijd van 27 jaar, op 25.05.1890 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Moorsele, en blijft dit tot zijn
dood. In ·de Raad treedt hij actief op.
Op 15.10.1911 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en op
30.12.1911 benoemd tot burgemeester. Hij blijft dit tot zijn dood.

94. DE BROUWER, Guillaume. Zie onder gouverneurs.

95. DE BUSSCHERE, Auguste-Antoine-Léon. Geboren te Brugge
op 3.02.1811, aldaar overleden op 3.11.1884, oud: 73 jaar. Gehuwd
te Brugge met Mathilde-Marie Gilliodts (1812-1871).
Doctor in de rechten (Gent) en notaris te Brugge (20.11.1837r
9.07.1883). Lid (25.02.1839) en Hoofdman (1875-1884) van de St. Se441

bastiaansgilde te Brugge. Lid (10.06.1840) en bestuurslid (4.03.1859)
van de liberale associatie te Brugge, lid (1840), secretaris (1845) en
ondervoorzitter (1868-1884) van de Société philharmonique.
Verkozen als liberaal gemeenteraadslid van 22.08.1848 tot 1875,
en schepen van 1860 tot 1875. De katholieke overwinning in de gemeenteraad ontneemt hem dit mandaat.
Vanaf 1869 treffen wij hem aan als bestuurslid van de Société Saint
François-Régis, voor de wettiging van huwelijken, en als lid van de
Commissie voor de haven van Brugge. Hij was ook nog voorzitter van
de Société littéraire.
Wordt op 28.05.1860 verkozen in de leeftijd van 59 jaar, als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Brugge. Ingevolge de katholieke overwinning van 1864 niet herkozen. Speelt een onopvallende rol in de
Raad.
Vanaf 1879 is hij ondervoorzitter van de Breydelcommissie. Op
4.04.1873 schrijft Mgr. Faict een brief aan de katholieke Minister van
Justitie: << Je prévois que vous recevrez l'un de ces jours, contre Ie notaire De Busschere de cette ville, une accusation qui ne tiendrait à rien
moins qu'à traduire ce fonctionnaire devant les tribunaux. M. De
Busschere, il est vrai, appartient au parti libéral, mais il est, lui et sa
familie, d'une honorabilité telle que de l'aveu de tout Ie monde, il mérite au plus haut point les égards dont la loi permettrait d'user envers
lui.
Pour Ie cas ou vous croiriez qu'il ne suffit pas, de renvoyer Ie notaire
De Busschere devant la chambre de discipline, j'oserais vous demander
de pouvoir venir vous donner des explications, Ie jour et l'heure que
vous seriez si bon que de me faire connaître. » (BAB Acta sub Faict,
4.04.1873).
Op 13.05.1874 deelt de Joumal de Bruges mee dat de rechtbank van
eerste aanleg uitspraak gedaan heeft "en matière disciplinaire dirigée
contre M. Ie .notaire De Busschere", hij werd naar ·de tuchtraad van
de notarissen verwezen. De grond van de zaak is ons onbekend.
Zijn e)ienisaangifte, opgesteld in het Frans, werd gedaan door Marie
De Busschere, echtgenote van Jules De Bouck, vrederechter te Brugge,
Charles De Busschere, notaris te Brugge, Louis, ingenieur te Brussel,
Alphonse, procureur des Konings te Charleroi, Gustave, eigenaar te
Brugge, Edmond, advokaat te Brugge, Victor, onder-luitenant bij het
1e regiment artillerie te Gent.
De aangifte beloopt 823.604,92 fr., met een totaal van 271 ha 35 a
15 ca grond en huizen te Ramskapene (Nieuwp.), Ramskapene (Brugge),
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Gistel, J abbeke, Roksem, Oedelem, Zerkegem, Bissegem, Middelburg,
Dudzele, Ettelgem, Uitkerke, Lissewege, Brugge, Oudenburg, Rumbeke,
Aartrijke, Varsenare, Westkapelle, Oostkerke, Koolkerke, Snellegem,
Zuienkerke, Lapscheure, Zedelgem, Sijsele, Knokke en Heist (RABW.,
Reg. en Dom. Ser. 187, Brugge 1, 1885).
Hij was ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een belasting van 2.345,79 fr. (1859-1884).
Iconografie: Geschilderd portret door Van Hollebeke in H. Godar, Histoire de la
Gilde .des archers deSaint Sébastien .. ., Beuges 1947, p. 461.

96. DE CAE, Pieter-Albertus. Geboren te Alveringem op 14.09.1768,
overleden te Gijverinkhove op 7.05.1848, oud: 80 jaar. Gehuwd in
eerste huwelijk met Anna Zeurinck Ct26.10.1797), in tweede huwelijk
op 9.01.1799 met Theresia-Carolina-Barbara Zeurinck Ct1845). Oom
van René De Prey, raadslid te Veurne.
Eigenaar en notaris te Gijverinkhove (1798-1831).
In 1813 is hij lid van de Conseil d'arrondissement de Furnes.
Van 1818 tot 1822 is hij lid van de Provinciale Staten (landelijke
stand). Vanaf ? en tot zijn dood is hij burgemeester van Gijverinkhove.
Op 29.09.1836, in de leeftijd van 68 jaar, wordt hij verkozen als
provincieraadslid voor het kanton Roesbugge-Haringe. In 1838 wordt
hij, om onbekende redenen, niet meer herkozen. Behoort vermoedelijk
tot de liberale opinie.
In 1831 liet hij zijn notariaat over aan J.F. Capelle, raadslid te
Watou.
Hij was opkoper van zwart goed, en staat ingeschreven, op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1833-1848), me~ een
belasting van 1.801,27 fr. en bezittingen in de arrondissementen Veurne
en Ieper.
97. DE CLERCQ, Adolphe-Victor. Geboren te Moorsele op
1.11.1848, gestorven te Brugge op 6.08.1901, oud: 53 jaar. Gehuwd
met Elisabeth Swinnen.
Doctor in de rechten (19.08.1871) en advokaat te Brugge.
Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge, vanaf 1875. Suppleant krijgsauditeur te Brugge (19.03.1876-6.05.1878). Gemeenteraadslid (29.10.1878)
van Brugge.
Op 30-jarige leeftijd verkozen (26.05.1879) als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge, blijft dit tot 1888, en neemt ontslag
ingevolge zijn verkiezing tot katholiek volksvertegenwoordiger voor het
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arrondissement Brugge (27.02.1888-1900 ontslag). Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Vanaf 1886 treffen wij hem aan als bestuurslid van het Koninklijk
Atheneum, vanaf 1887 als suppleant rechter aan de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge, vanaf 1896 als bestuurslid van de Berg van
Barmhartigheid, en ondervoorzitter van La Concorde, en van de Association catholique.
Van 16.07.1898 tot zijn dood is hij schepen van Brugge, en ook
suppleant rechter aan de koophandelsrechtbank, en vanaf 1900 is hij
commissaris van de Maatschappij tot uitbating der havenwerken van
Brugge. Hij was ook stafhouder van de Brugse balie.
Bibliografie : A La m émoire de M onsieur Adolphe-Victor De Clercq ... s.l., s.n.,
s.d., 8°, 24 p. {PBC).

98. DE COCK, Eugène-Gérard-Joseph. Ridder. Geboren te Antwerpen op 22.03.1818, overleden te Assebroek op 9.03.1891, oud: 73 jaar.
Huwt in 1861 met Renilde De Roo.
Advokaat en eigenaar.
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (12.05.1849), lid (1.01.1854)
en secretaris van de Société la Concorde, lid van de Provinciale
landbouwcommissie, afgezet bij K.B. van 7.03.1855 ; regeerder van de
Grote Westwatering (1856), van de Watering Gistel Oost over de Waere
(1857) en van de Watering van Greveninge (1864).
Op 23.05.1864, in de leeftijd van 46 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge, op 7.07.1864 verkozen als lid
van de Bestendige Deputatie, en vanaf 4.07.1876 verkozen als voorzitter
van de Provincieraad. Hij behoudt deze drie functies tot zijn dood. In de
Raad is hij zeer actief.
Sinds 1867 is hij lid van de Provinciale commissie der pensioenen.
Op 20.04.1874 wordt hij benoemd als suppleant vrederechter te
Brugge. Na de dood van B. Vrambout is hij van 8.08.1877 tot 7.09.1877
gouverneur ad interim.
Tijdens de schoolstrijd wordt hij vernoemd als weldoener van de
katholieke scholen te Assebroek. Op 5.12.1885 is hij medestichter van
de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge en vanaf 1890
treedt hij op als voorzitter van de Provinciale landbouwcommissie. In
1888 was hij voorzitter van de Association constitutionnelle et conservatrice, sinds meer dan dertig jaar, en was één van de meest invloedrijke politieke figuren, en vertrouwensman van, de Brugse bisschoppen.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
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de Senaat (1875-1883, 1885-1890), met een belasting van 1.268,30 fr.
en bezittingen te Westkapelle, Zande, Koekelare, Roksem, Bekegem,
Merkem, Koolskamp, Pittem, Egem, Sijsele, Maldegem, Koolkerke,
Assebroek, Brugge, Bredene, Tielt, Schuiferskapelle, Ruiselede.
99. DE CONINCK, Jean-Auguste-Antoine. Geboren te Harelbeke
op 20.06.1814, overleden te Kortrijk op 28.06.1878, oud: 64 jaar. Huwt
te Moorsele in 1837 met Maria-Ludovica Lagae (1817-1872). Schoonzoon van François-Constantin Lagae, raadslid te Heule.
Brouwer te Stasegem.
Wij treffen hem aan als schepen van Harelbeke vanaf 1859.
Wordt op 54-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Harelbeke op 25 .05.1868. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad speelt hij. een onopvallende rol.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1864-1866, 1875-1878) met een belasting van 2079,97 fr.
Zijn erfenisaangifte, in het Frans opgesteld, wordt gedaan door Jules
De Coninck, brouwer en eigenaar te Harelbeke (Stasegem), AdolpheCharles Duvivier, echtgenoot Clotilde De Coninck, brouwer en eigennaar te Kortrijk. De aangifte vermeldt alleen het vruchtgebruik dat hij
genoot van het goed van zijn vrouw, gestorven te Harelbeke op
25.09.1872.
De erfenisaangifte van zijn vrouw, in het Frans opgesteld, wordt gedaan door Jules en Auguste, vader en voogd van Clotilde. Het totaal
actief bedraagt: 505.666,84 fr., en een bezit van 73 ha 90 a 49 ca,
met huizen en gronden te Avelgem, Bissegem, Kortrijk, Deerlijk, Gullegem, Harelbeke, Heule, Rulste, Izegem, Oekene, Ooigem, Zwevegem,
Vichte en Waregem (RAK, Rég. en Dom. Sér. 187, Harelbeke nr 199
en 204).
100. DE CONINCK (K.B. 13.09.1884 DE MERCKEM), PierreHélie-Flore-Théodore. Baron. Geboren te Merkern op 17.02.1882, aldaar overleden op 13.07.1963, oud: 81 jaar. Huwt te Ieper op 22.07.1913
met Marie-Henriette-Félicie Fraeys de Veubeke. Schoonzoon van Ernest
Fraeys de Veubeke, raadslid te Ieper.
Eigenaar.
Vanaf 1907 en tot zijn dood gemeenteraadslid. Burgemeester van
29.05.1907 tot 1919 (ontslag), van 1925 tot 1942 (afgezet) en van 1944
tot zijn dood.
Wordt op 14.06.1908 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
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lijst van het kanton Diksmuide en legt op 5.07.1910, in de leeftijd van
28 jaar, de eed af als effectief provincieraadslid. Hij blijft dit tot 1919,
wanneer hij ontslag neemt als gevolg van zijn benoeming, op 17.11.1919,
tot arrondissementscommissaris van Veurne-Diksmuide. Van 5.06.1925
tot 1929 is hij verkozen als senator voor de arrondissementen VeurneDiksmuide-Oostende.

101. DE COOMAN, Jozef. Geboren te Oosterzele op 2.11.1852, ge·
storven te Brugge op 15.12.1914, oud: 62 jaar. Gehuwd met Augusta.
Pattyn.
Geneesheer.
Is provincieraadslid geweest van Oost-Vlaanderen.
Vanaf 1893 treffen wij hem aan als voorzitter van de koorzangmaatschappij Concordia te Brugge.
Op 45-jarige leeftijd wordt hij verkozen, op 5.06.1898, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge, hij blijft dit op zeer actieve
wijze tot zijn dood.
Vanaf 1900 treffen wij hem aan als ere-voorzitter van de Cercle philantropique choral et dramatique te Brugge, vanaf 1902 als voorzitter
van de Automobile Club des Flandres. Section de Bruges. Vanaf 1903
als ondervoorzitter van de Vereniging voor de Verlaten Armen. Op
18.10.1903 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid van Brugge, hij
blijft dit tot zijn dood. Vanaf 1905 treffen wij hem aan als ondervoorzitter van het Syndicaat voor Handel en Nijverheid. Hetzelfde jaar is
hij stichter en voorzitter van het Dispensarium van de Zusters van de
H. Vincentius a Paolo (papnonnen) te Brugge. In 1913 is hij ook nog
voorzitter van de Syndicale lijfrentegilde. Tot zijn dood was hij voorzitter van de Westvlaamse afdeling van de Belgische Nationale Bond
tegen de tering.

102. DE COUSSEMAKER, Albéric. Vermoedelijk geboren te Ieper
circa 1848. Sterfplaats en datum onbekend. (wegens oorlogsomstandigheden)
Eigenaar te Moorslede.
Verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Passendale
op 24.05.1880, oud: 32 jaar. In 1888 stelt hij zich geen kandidaat
meer en heeft na 1891 Moorslede verlaten. Speelt een onopvallende rol
in de Raad.
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103. DE CRAENE, Octave-Frédéric-Louis-Marie. Geboren te Kortrijk op 16.06.1870, aldaar overleden op 4.09.1906, oud: 36 jaar. Huwt
aldaar op 8.01.1902 met Agnès-Isabelle Desurmant.
Industrieel.
Wordt op 3.06.1900 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Kortrijk.

. DECROESER DE BERGES, Charles-Joseph-Ange. (7.10.1827
B rgg aaf). Geboren te Vinderboute op 14.10.1778, gestorven te Brugge
op 15.01.1857, oud: 79 jaar. Huwt te Brugge op 12.09.1804 met
Marie-Thérèse van Caloen (1780-1848). Zoon van Charles-Enée, président de l'administration centrale du Département de la Lys, maire en
burgemeester van Brugge en lid van de Provinciale Staten.
Eigenaar te Brugge.
Lid van de Conseil général du Département de la Lys (1802-1814),
conseiller d'Intendance (27.05.1815-1816), lid van de Provinciale Staten
(adellijke stand) (1816-1836). Gemeenteraadslid van Brugge tijdens het
Hollands regime.
Aangeduid als notabele voor de stemming van de Hollandse Grondwet in 1814, neemt niet deel aan deze stemming. Petitioneef1; voor de
scheiding, en neemt deel aan het Constitutioneel banket te Brugge
(9 .07 .1829).
Lid (1819) en proost (1836) van de Nobele Confrerie van het
H . Bloed te Brugge.
Is vanaf 23.05.1808 regeerder van de Watering van Valkaertsgote te
Knokke, vanaf 1830 regeerder van de Watering van Eyensluis-Grootreygarsvliet, vanaf 1831 regeerder van de Watering Gistel Oost over de
Waere, in 1849 treffen wij hem aan als regeerder van de Wateringen
van 's Heer Baselishoek en van Oostkerke, en directeur van het Hazegrassluis.
Op 29.09.1836 wordt hij verkozen, in de leeftijd van 57 jaar, als
provincieraadslid voor het kanton Brugge, hij blijft dit tot zijn dood.
In 1840 wordt hij verkozen als provincieraadslid te Brugge en te Veurne,
maar verkiest Brugge. Hij behoort tot de katholieke opinie en is niet
erg actief in de Raad.
Vanaf 1837 treffen we hem aan als lid en later voorzitter van de
Provinciale landbouwcommissie, lid en later voorzitter van de commissie
van Burgerlijke Godshuizen te Brugge, commissaris van het St. Janshospitaal, lid van het Comité der vlasnijverheid te B111gge (in 1840).
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In 1842 is hij provinciaal inspecteur van het Lager Onderwijs.
Opkoper van zwart goed.
Hij is ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1831-1856) met een belasting van 4.636 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door CharlesMarie-Jean, jonkheer te Brugge, Anselme-Marie-Joseph van Caloen de
Basseghem, burgemeester van Varsenare, echtgenoot van Marie-Thérèse
de Croeser, André-Jean-Brunon Vanhamme de Stampaertshoucke, echtgenoot van Colette-Thérèse de Croeser, allen te Brugge.
De erfenisaangifte beloopt: 982.411,17 fr., met een totaal van 473 ha
63 a 95 ca. Gronden en huizen te Koolkerke, Dudzele, Ramskapene
(Br.), Heist, Stalhille, Ettelgem, Klemskerke, Uitkerke, Zuienkerke,
Lissewege, Westkerke, Vladslo, Meulebeke, Staden, Zedelgem, Aartrijke,
Knokke, Woumen, Schore, Oostkerke en Vinderboute (RAB, Reg. &
Dom., Ser. 187, Brugge 1,1857).
Iconografie : Geschilderd portret door M. Dobbelaere in Tablettes de Flandres,
Bruges, 4(1951) p. 272.

105. DE CROMBRUGGHE (K.B. 11.02.1885 DE LOORINGHE),
Albert-Constantin-Victor-Edouard-Marie. (20.11.1868 baron). Geboren
te Gent op 29.04.1845, gestorven te Moere op 17.02.1930, oud: 85 jaar.
Huwt te Antwerpen op 28.04.1870 met Valentine-Marie de Nieulant
et de Pottelsberghe (1849-1926).(Zoon van Pie-Joseph, gemeenteraadslid
van Brugge en lid van de Provinciale Staten. ~
Kapitein van de artillerie. Eigenaar te Moere.
Hij wordt vermeld als weldoener van de katholieke scholen te Moere
(1879-1884). In 1884 is hij schepen, later moet hij ook burgemeester
geweest zijn. Vanaf 1886 treffen wij hem aan als regeerder van de ·
Grote Westwatering.
In de leeftijd van 41 jaar wordt hij verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Gistel (23.05.1886), maar wordt in 1894 niet
herkozen.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van de verkiesbaren voor de
Senaat (1888-1913) met een belasting van 1.567,92 fr., en bezittingen
te Moere, Koekelare, St. Pieterskapelle, Leffinge, Zevekote, Gistel,
Zande, Koksijde, Wulpen, Zoutenaaie, Lampernisse, Wulveringem,
Kooigem, Bellegem, St. Denijs, Gijzelbrechtegem, Kalloo, Doel, Elsegem,
Petegem (Oud.), Poesele en Nevele.

J
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106. DE CROMBRUGGHE (K.B. 20.06.1885 DE LOORINGHE),
Georges-Victor-Herman-Auguste-Jules (20.11.1868 baron). Geboren te
Stokholm op 12.03.1841, gestorven te Brugge op 21.07.1922, oud:
81 jaar. Huwt te Brugge op 28.08.1865 met Marie-Ida-Honorine de
't Serclaes de Wommersom (1845-1915). Broer van Oscar, raadslid te
Ichtegem.
Doctor in de rechten (Leuven 1863), advokaat en eigenaar te Brugge.
Lid (16.06.1865) van de Société La Concorde te Brugge.
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton
Torhout op 2.05.1866, in de leeftijd van 25 jaar. Hij blijft dit tot wanneer hij op 13.06.1882 verkozen wordt als senator voor het arrondissement. Brugge (tot 1900). In 1867 wordt hij lid en in 1875 en 1891 is
hij proost van de Nobele Confrerie van het H. Bloed te Brugge. Sinds
1875 gemeenteraadslid van Brugge en later ook schepen.
Op 5.12.1885 is hij medestichter van de Vrije Eigenaars- en landbouwersbond te Brugge. Hij is ook nog voorzitter van de kerkraad van
St. Gillis.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1882-1913) met een belasting van 1.922,39 fr. en bezittingen
te Brugge, Bovekerke, Koekelare, Dudzele, Keiem, Merkem, Vladslo,
Stalhille, Jabbeke, Zandvoorde, Lissewege, Ichtegem, Zerkegem, Roksem, Ettelgem, Oostkerke, Steenkerke, Wulveringem, Zoutenaaie en
Werken.

107. DE CROMBRUGGHE (K.B. 14.04.1883 DE LOORINGHE),
Oscar-Arwid-Herman-Leon (20.11.1868 baron). Geboren te Brussel op
27.04.1842, overleden te Elsene op 1.04.1930, oud: 88 jaar. Huwt te
Wommelgem op 15.05.1878 met Odile-Marie-Thérèse de 't Serclaes de
Wommersom (1851-1923). Broer van Georges-Victor, raadslid voor
Torhout.
Eigenaar te Moere.
Lid (16.06.1865) van de Société La Concorde te Brugge, en vanaf
1870 lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te
Brugge. Is vanaf 1872 gemeenteraadslid en op 5.09.1872 burgemeester
van Ichtegem. Hij blijft dit tot 1878.
Wordt verkozen, in de leeftijd van 54 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Gistel (26.07.1896). Hij blijft dit tot 1908. In
de Raad speelt hij een onopvallende rol.
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108. DE CROMBRUGGHE (K.B. 14.04.1885 DE PICQUENDAELE), Fréderic-Emile-Marie ( 1873 baron). Geboren te Brugge op
19.07.1844, gestorven te Vladslo op 17.07.1910, oud: 66 jaar. Huwt
te Gent op 14.04.1864 met Victorine Pycke de ten Aerden (18351-1884)
en te Gistel op 14.04.1894 met Marie de Crombrugghe de Looringhe.
Eigenaar te Vladslo.
Is lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te
Brugge vanaf 1870.
Wordt op 27-jarige leeftijd verkozen op 27.05.1872 als katholiek provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. In 1894 verzaakt hij aan
zijn mandaat voor Diksmuide maar stelt zich kandidaat en wordt verkozen (28.10.1894) als provincieraadslid voor het kanton Nieuwpoort.
Hij blijft dit tot 1907 en trekt zich dan terug. In de Raad is hij actief.
Van 1877 tot 1904 is hij lid van de Provinciale commissie voo11 de
studiebeurzen. In 1878 en vanaf 1884 treffen wij: hem aan als burgemeester van Vladslo. Op 12.09.1879 wordt hij lid van het katholiek
schoolcomité te Vladslo, hij is weldoener van de katholieke scholen
te Vladslo.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer en bezittingen te
Vladslo, Bovekerke, Mannekensvere en Ettelgem.
Literatuur : - Vlaamsch Rundvee-stamboek. Projet de tondation d'un registre
généalogique du bétaN de la Flandre occidentale, s.l., s.n., s.d. [1887], 8•, 10 p. (ADB).
- A Monsieur Ie Président et à Messieurs les membres du Conseil provindal de la
Flandre occidentale [sur la race chevaline], Gand, N. Heins, 1888, 8•, 20 p. (ADB).
- Le Conflit survenu entre la Société vétérinaire de la Flandre occidentale et Ie
Conseil provincial, Liège, G. Bertrand, 1887, 8•, 14 p . [Extrait de l'Echo vétérinaire,
oct. 1887] (ADB).
- L'élevage du cheval de trait en Flandre. Le stud-hook et Ie règlement provindal
sur l'amélioration de la race chevaline. Conférence donnée aux membres .du comice
agricole de Courtrai, Ie 12 novembre 1888, Courtrai, A. Gernay-Gillon, 1888, 8•,
92 p. (ADB).
Bibliografie: De Praetere, J.J., L e conflit survenu entre la Société vétérinaire de
la Flandre occidentale et Ie conseil provincial. Avant, pendant et après ou les joyeuses
évolutions de M. Ie baron de Crombrugghe de Picquendale, Liège, G. Bertrand, 1887,
8•, 15 p. [Extrait de l'Echo vétérinaire, déc. 1887] (ADB).

109. DE DONCKER, Victor. Geboren te Rijsel op 14.06.1823, sterfplaats en datum onbekend. Huwt te Harelbeke met Barbara Horrez.
Handelaar te Harelbeke.
Wordt op 26.05.1879 verkozen als onafhankelijk, maar in feite liberaal provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. Hij is dan 55 jaar.
Het jaar daarop wordt hij echter niet herkozen.
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110. DE GEEST, Petrus-Placidus. Geboren te Roeselare op 1.10.
1787, aldaar overleden op 9.01.1866, oud: 79 jaar. Huwt aldaar op
25.09.1811 met Maria-Gudula De Geest. Vermoedelijk zoon van
Jacques, maire van Roeselare en lid van de Provinciale Staten, en neef
van Alexander Rodenbach.
Koopman.
Lid va~ de Conseil d'arrondissement de Courtrai in 1813. Op
8.11.1830 aangesteld als tijdelijk districtcommissaris te Roeselare
(tot 1831).
Wordt verkozen als provincieraadslid voor het kanton Roeselare op
29.09.1836, in de leeftijd van 48 jaar, en blijft dit tot zijn dood. Hij
is niet actief in de Raad. Hij behoort vermoedelijk tot de katholieke
opinie.
In 1837 treffen wij hem aan als suppleant vrederechter (ontslag op
5.12.1842) en vanaf 12.01.1849 lid en later voorzitter van de Kamer
van Koophandel. Vanaf 1.01.1861 tot zijn dood is hij gemeenteraadslid.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voot
de Senaat (1856-1862) met een belasting van 1469,86 fr. en bezittingen
te Roeselare, en in de arrondissementen Roeselare, Ieper en Tielt. .

111. DE GHEUS, Ernest-Clément-Joseph. Geboren te Ieper op
7.11.1803, aldaar overleden op 23.07.1855, oud: 52 jaar. Huwt te
Ieper op 25.02.1835 met Marie-Jeanne Mazeman de Couthove.
Zeker vanaf 1839 en tot zijn dood is hij onderzoeksrechter bij de
rechtbank van eerste aanleg te Ieper.
Op 26.05.1845 wordt bij, 41 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Mesen. De wet op de onverenigbaarheden
doet hem ontslag nemen in 1848. In de Raad is hij niet actief.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1845-1855)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen te Ieper en
in de arrondissementen Veurne, Diksmuide en Ieper.

112. DE GHEUS D'ELZENWALLE, Léon-François-Marie-Remacle Geboren te Voormezele op 3.04.1829, overleden te Brussel op
19.02.1908, oud: 79 jaar. Huwt te Brugge op 29.05.1871 met Catherine Stainforth.
Advokaat (12.09.1855) en eigenaar te Voormezele.
Gemeenteraadslid van Voormezele sinds 27.10.1857, schepen sinds
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20.01.1858 en burgemeester van 1861 tot 1878 en van 1884 vermoedelijk tot zijn dood.
Lid van het katholiek schoolcomité te Voormezele (8.02.1881).
Wordt op 60-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Ieper (26.05.1889) en blijft dit tot zijn dood. Speelt
geen opvallende rol in de Raad.

113. DE GRAVE, Jean-Baptiste-Capistre. Geboren te Stuivekenskerke op 13.11.1810, overleden te Brussel op 8.06.1886, oud: 76 jaar.
Huwt te Stuivekenskerke op 4.07.1843 met Amelia-Constancia Demolder.
Vermoedelijk schoonbroer van J.B.L. Dautricourt, raadslid te Diksmuide.
Eigenaar, Landbouwer.
Is burgemeester van Stuivekenskerke vanaf 1836 tot zijn dood, en
lid van de Provinciale landbouwcommissie van 1837 tot 1883.
Wordt op 26.05.1846, 35 jaar oud, verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Nieuwpoort, met de steun van het Bisdom.
In de zestiger jaren geniet hij de steun van de liberale partij.
Hij blijft op een onopvallende wijze zetelen in de Raad tot 1876, en
wordt dan niet meer herkozen.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1853-1886), met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen
te Stuivekenskerke, Booitshoeke, Veurne, Lampernisse, Merkem, Pervijze en Reninge.

114. DE ' GRAVE, Paul-Louis de Gonzague-Marie-Joseph. Geboren
te Veurne op 21.06.1887, gestorven in het concentratiekamp van Sachsenhausen te Oraniënburg op 9.08.1943, oud: 56 jaar. Huwt te Antwerpen op 19.11.1919 met Marcelle-Marie-Josephe-Laurence-Emelie
Belpaire.
Advokaat en pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne.
Op 27-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Veur.ne (1.07.1914), blijft dit tot 1921.
Hij was ook plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste
aanleg, en lid van de Provinciale commissie voor monumenten.

115. DE GROOTE, Eugène-Marie-Jean. Geboren te Diksmuide op
26.12.1861, gestorven te Houthulst op 9.11.1951, oud: 90 jaar. Huwt
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te Diksmuide op 12.04.1891 met Léonie van Woumen en te Brussel op
24.04.1925 met Lucy Schelstraete. Is zoon en opvolger van Raimond,
raadslid te Diksmuide.
Wordt op 30-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Diksmuide (22.05.1892) en blijft dit tot zijn verkiezing.
(27 .05 .1900) als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 1910). In de Raad is hij zeer actief.
Ondertussen is hij van 1893 tot 1919 gemeenteraadslid en van 1902
tot 1914 burgemeester van Klerken. Vanaf 1905 tot 1914 is hij lid van
de Provinciale commissie voor de studiebeurzen . In 1919 wordt hij
aangesteld als koninklijk hoogcommissaris voor de verwoeste gewesten.
In 1928 wordt hij gemeenteraadslid en van 1928 tot 1938 burgemeester
van Houthulst.

116. DE GROOTE, Raimond-Désiré-François. Geboren te Roeselare
op 19.05.1827, overleden, vermoedelijk te Diksmuide in 1892, oud:
65 jaar, Huwt te Antwerpen op 24.04.1860 met Melanie Autricque.
Griffier van het vredegerecht te Diksmuide.
Gemeenteraadslid van Diksmuide 14.01.1864 tot vermoedelijk 1869.
Luitenant-Adjunkt majoor van de Burgerwacht (zeker vanaf 1867).
Wordt op 50-jarige leeftijd verkozen (28.05.1877) als katholiek provincieraadslid voor het kanton Diksmuide, en blijft dit tot zijn dood.
Hij speelt een onopvallende rol in de Raad.
Lid van het parochiaal schoolcomité te Diksmuide (12.09.1879) en
ondervoorzitter van het katholiek schoolcomité voor de dekenij Diksmuide (12.09.1879) en afgevaardigde van de dekenij Diksmuide in het
diocesaan comité te Brugge.
In 1892 treffen wij hem aan als' lid van het Beschermcomité van de
werkmanswoningen in het arrondissement Diksmuide.
Staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbareQ voor de
Senaat (1885-1891), met een belasting van 1.643,03 fr. en bezittingen
te Diksmuide, Ramskapene (N.), Werken, Alveringem, Bovekerke, Lampernisse, Vladslo, Lo, Esen, Kaaskerke, Zarren, Staden en Klerken.

117. DE KEUWER, Desiderius-Victorius-Modestus. Geboren te
Veurne op 27.03.1831, aldaar; overleden op 3.12.1874, oud: 43 jaar.
Ongehuwd.
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Doctor in de rechten (Leuven 15.09.1854), advokaat en pleitbezorger
(21.08.1856) aan de rechtbank van eerste aanleg te Veurne. Suppleant
vrederechter (20.08.1856 tot zijn dood), bestuurslid (15.12.1858) van
de Burgerlijke Godshuizen te Veurne.
Wordt op 26.05.1862 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Veurne. Hij is dan 31 jaar. In 1872 wordt hij niet herkozen.
Speelt een onopvallende rol in de Raad.
Vanaf 9.03.1863 is hij bestuurslid en vanaf 1870 ondervoorzitter van
de bestuurscommissie van de gevangenis. Vanaf 1864 is hij bestuurslid
van de koninklijke maatschappij Ste Cecilia, later is hij stichter van de
cercle choral Les Amis réunis.
Vanaf 1867 is hij lid van de Provinciale commissie voor, de studiebeurzen. In 1872 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en op 27.08.
1872 benoemd als schepen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Eusebie
Dewitte, weduwe van Victor De Keuwer, zijn moeder en Marie De
Keuwer, echtgenote Adolf Beernaert, notaris te Alveringem, zijn zuster.
De aangifte beloopt 100.193,95 fr., met 22 ha 36 a 17 ca gronden en
huizen te Veurne, Adinkerke, Wulpen, Alveringem en Killem. (RAB.
Reg. & Dom. Ser. 187, Veurne no 254).
Literatuur : een brochure 'sur l'organisation des sociétés coöpératives', niet teruggevonden.
Bibliografie: Advertentieblad van Veurne, 12.12.1874.

118. DEKEYSER, Karel-Francis-Aloïs. Geboren te Leffinge op
9.07.1860, gestorven te Ichtegem op 17.10.1938, oud: 78 jaar. Huwelijk te Ramskapene op 7.07.1896 met Ludovica-Sophia-Melanie Vandewoude.
Notaris te Ichtegem (24.09.1895-25.04.1929).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Torhout. Op 30.11.1915 legt hij, 55 jaar oud, de
eed af als effectief lid. Hij blijft dit tot 1921.
Van 1912 tot 1920 is hij eveneens gemeenteraadslid te Ichtegem.

119. DEKLERCK, Ladewijk Geboren te Zuienkerke op 9.11.1854,
gestorven te Knokke op 31.10.1940, oud: 86 jaar. Huwt te Uitkerke .
op 9.11.1886 met Sophie Wauters.
Rentenier te Knokke.
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Verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Brugge (9.06.1912). Is tevens van 1912 tot 1928 (ontslag) gemeenteraadslid en van 20.01.1912 tot 1927 burgemeester van Knokke.

120. DE KNUYT, Aimé-Paul. Geboren te Oostende op 4.10.1786,
aldaar overleden op 14.07.1854, oud: 68 jaar. Ongehuwd. MiSiChien
verwant met gouverneur de Mûelenaere.
Eigenaar te Oostende.
Luitenant-kolonel van de Burgerwacht. Is gemeenteraadslid van Bredene (tot 1848),. schepen (1825-1843) en burgemeester (1843-1847).
Neemt deel aan het Constitutioneel banket te Brugge (9.07.1829).
Wordt op 49-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Oostende (29.09.1836). In 1850 wordt hij niet herkozen. Hij
behoort vermoedelijk tot de gematigde liberale opinie. Op 15.07.1847
wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie, en blijft dit
tot 1850.
Vanaf 1844 treffen wij hem aan als regeerder van de Watering van
Zevekotehoek, en vanaf 1847 regeerder v;m de Watering van Camerlinckx-Ambacht.
Staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1847-1854), met een belasting van 1.766,86 fr., en bezittingen
te Oostende en in de arrondissementen Veurne, Diksmuide en Oostende.
Bibliografie : R. Eeckhout, Z oeklicht op Bredene, Bredene, Ter Cuere, 1968,
pp. 167-169.

121. DE LAERE, Bernardin-Ghislain. Geboren te Meulebeke op
1.04.1785, aldaar gestorven op 28 .12.1846, oud: 61 jaar. Huwt een
eerste maal met Carpentier, een tweede maal op 19.08.1829 te Meulebeke met Anne Vandemaele.
Azijnbrouwer.
Burgemeester van Meulebeke van 7.11.1827 tot 1830, daarna gemeenteraadslid (1830), schepen (29.10.1840) en burgemeester (28.10.
1845 tot zijn dood).
Wordt op 51-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Meulebeke (29.09.1836) en blijft dit tot zijn dood. Speelt een
onopvallende rol. Opinie onbekend.
Zijn erfenisaangüte wordt gedaan in het Nederlands door Pieter Carpentier, bierbrouwer te Izegem, voogd van zijn half-zuster Silvie De
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Laere. De aangifte vermeldt 9 ha 78 a 7 ca grond en huizen (waaronder
8 herbergen) te Meulebeke, Oostrozebeke, Koolskamp, Pittem, lngelmunster, Lendelede en Izegem. (RAK, Reg. & Dom. Sér. 187, Meulebeke
n· 149).

122. DE LAEY, Benedictus-Carolus. Geboren te Hooglede op 14.12.
1836, gestorven te Roeselare op 18.02.1885, oud: 48 jaar. Gehuwd
te Doornik in 1903 met Matbilde Maenhoudt. Vader van Georges.
Advokaat.
Ingeschreven te Roeselare, komende van Hooglede op 18.10.1877.
Wordt op 33-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Hooglede (23.05.1870), en ruimt in 1874 de plaats
vermoedelijk voor zijn neef Désiré. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.

123. DE LAEY, Desiderius. Geboren te Hooglede op 25.11.1843,
aldaar overleden op 25.02.1924, oud: 81 jaar. Huwt aldaar op 1.09.1875
met Elodie-Sidonia-Maria Vereecke (1855-1927).
Landbouwer. Eigenaar.
Is gemeenteraadslid van Hooglede van vóór 1873 tot 1899 (niet
herkozen) en burgemeester van 1885 tot 1899.
Wordt op 25.05.1874, in de leeftijd van 30 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Hooglede, vermoedelijk in opvolging van zijn neef Benoit. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij is zeer
actief in de Raad.
Op 12.09.1879 wordt hij lid van het katholiek schoolcomité van de
dekenij Torhout, en staat vermeld als weldoener van de katholieke
scholen te Hooglede. In 1881 is hij voorzitter van de kerkraad te Hooglede. Op 11.08.1884 wordt hij benoemd als plaatsvervangend vrederechter te Hooglede. Vanaf 1892 is hij lid, en vanaf 1913 ondervoorzitter van het beschermcomité van Werkmanswoningen in het arrondissement Roeselare. Van 1894 tot 1903 is hij voorzitter van de
landbouwcommissie Roeselare-Tielt-Ingelmunster, en lid (in 1894 en
1903) van de inrichtende commissie van de Algemene landbouwprijskamp te Brugge.
Vanaf 1903 is hij lid en vanaf 1905 voorzitter van de Provinciale
landbouwcomrnissie. Vanaf 1909 is hij bestuurslid van het Provinciaallaboratorium te Roeselare. Hij is ook nog lid van de Hoge Raad voor de
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jacht en van de Hoge Raad voor de landbouw.
Op 3.07.1913 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie
en blijft dit tot 7.12.1921.
Hij is ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Hooglede, Kortemark, Esen, Handzame, Staden en Rumbeke.
Literatuur : - Geschiedkundige aanteekeningen over Hoog/ede, Roeselare, J. De
Meester 1902, go, 255 p., iJl. (PBC).
- onder pseudoniem D. Visu, Hoe de nieuwe parochie Sint-Joseph binnen de gemeente H oogh/ede tot stand kwam, m et eene kortbondige beschrijving der plaatseliJkheid in vorige tijden en hedendaags. Roeselare, Brussel, J. De Meester, 1906, go,
3g p., ill. (PBC).

124. DE LAEY, Georges-Leon-Felix-Pierre-Jean. Geboren te Schaarbeek op 8.10.1875, overleden te Heist op 23.02.1944, oud: 69 jaar.
Huwt te Doornik op 17.02.1903 met Louise Henri. Zoon van Benedictus.
Geneesheer te Heist.
Wordt op 36-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Brugge (9.06.1912) en blijft dit tot 1921.
Is vanaf 1912 tot 1914 en van 1920 tot begin 1921 gemeenteraadslid
te Heist. Vanaf 1913 treffen wij hem aan als voorzitter van de plaatselijke gezondheidscommissie en lid van de Provinciale commissie voor
de zeevisserij.

125. DELA FONTAINE, César. Geboren te Torhout op 6.03.1831.
Sterfplaats en datum onbekend.
Zakenman, agent van de hypothecaire bank te Torhout. Bestuurslid
van de teken- en bouwkundige school (in: 1867-1875).
Gemeenteraadslid van Torhout.
Wordt op 35-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Torhout (2.05.1866), wordt in 1878 niet herkozen. In
de Raad speelt hij een onopvallende rol.

126. DE LA KETHULLEDE RYHOVE, Henri-Alfred-Marie-Ghislain. Geboren te Gent op 18.09.1854, overleden te St. Miebiels op
15.07.1929, oud : 75 jaar. Huwt te St. Andries op 24.05.1880 met
Victorine Cappieters (1861-1934).
Eigenaar te St. Michiels.
Is van 5.12.1885 lid van de Vrije Eigenaars- en landbouwersbond
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te Brugge. Vanaf 1885: treffen wij hem aan als regeerder van de Watering van Romboutswerve en vanaf 1901 als regeerder van de Watering
van 's Heer Baselishoek en de Kerkewatering te Oostkerke.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge en wordt op 17.07.1906, in de leeftijd van
51 jaar, effectief lid. Hij blijft dit tot 1921, maar is niet actief in de
Raad.
In 1913 is hij voorzitter van de kerkraad van St. Michiels. Hij is ook
voorzitter geweest van het St. Vincentius a Paolo genootschap te
St. Michiels.
Staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat, met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Kanegem, Klemskerke, St. Michiels, Oedelem, Oostkerke (Br.) en
Langemark.

127. DELBAR, Eugène-Louis-Henri. Geboren te Moeskroen op
3.03.1862, aldaar gestorven op 23.07.1938, oud: 86 jaar. Huwt te
Gent op 25.05.1893 met Anna-Maria-Emma-Julia Léger.
Groothandelaar in koloniale waren te Moeskroen.
Gemeenteraadslid 19.10.1890-17.11.1895. Secretaris-penningmeester
van de kerkfabriek van St. Barthélémy. Voorzitter van de herzieningsraad van de Burgerwacht.
Op 14.06.1908 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
van het kanton Moeskroen.
128. DE LEGHERE, Charles-Louis. Geboren te Staden op 18.08.
1799, aldaar overleden op 12.02.1870, oud: 71 jaar. Huwt aldaar op
30.09.1857 met Silvia Ameel.
Notaris en landmeter te Staden (1833-1866).
Neemt in 1833 het notariaat van zijn vader over en voegt er in 1840
dat van L. Soenen, notaris en provincieraadslid te Hooglede, aan toe.
Gemeenteraadslid van Staden, schepen (zeker vanaf 1840) en burgemeester (1848-1864 ontslag).
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Hooglede, in de leeftijd van 37 jaar, vermoedelijk in opvolging van zijn
vader, die lid was van de Provinciale Staten (landelijke stand) sinds 1816.
Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot 1862, wanneer hij zich geen
kandidaat meer stelt. Hij behoort tot de katholieke opinie.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door zijn vrouw
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Silvie Ameel (kinderloos). Zij beloopt 216.664 fr.~ en vermeldt 63 ha
23 a 91 ca gronden en huizen te Staden en Hooglede (RAB Reg. &
Dom. Ser. 187, Hooglede n• 137).

129. DE LESCLUZE, Louis. Geboren te Brugge op 27.03.1807, aldaar overleden op 12.01.1858, oud: 51 jaar. Gehuwd met Marie-AnneAntoinette Van Troostenberghe.
Handelaar te Brugge.
Kapitein van de Burgerwacht (1831), medestichter van de Handelsbeurs te Brugge (8.04.1839). Gemeenteraadslid (29.10.1839) en later
schepen van Brugge (in 1857 ontslag). Lid van het Comité voor de
vlasnijverheid te Brugge (1842), lid van het Comité van Koophandel
(vanaf 1840), medestichter van de Cercle de commerce et de !'industrie
(29.04.1847).
Wordt op 41-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Brugge (12.07.1848). Hij behoudt dit mandaat tot zijn
dood. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
Vanaf 1849 treffen wij hem aan als regeerder van de Watering Zuid
over de Lieve, en op 1.01.1854 wordt hij stichtend lid van de Société
La Concorde.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Marie-Anne:Antoinette Van Troostenberghe, zijn weduwe, Marie Delecluze, LouisSylvestre, fabrikant te Brugge, en Gustave-Leon-Marie, minderjarige
maar geëmancipeerde zoon.
De erfenis beloopt 21.007 fr., met gronden en huizen voor een oppervlakte van 22 ha 91 a 24 ca, te Sijsele, Brugge e~ St. Kruis. In het
grootste deel hiervan bedroeg het aandeel van de overledene slechts
1; 7• (samen met zijn broers en zuster). Er is ook een passief van
20.000 fr. aan hypothecaire leningen. (RAB. Reg. en Dom., Ser. 187,
Brugge, n• 509, 1858).

130. DEL FOSSE ET D'ESPIERRES, Armand-Auguste-Xavier-Ghislain, (1879 baron). Geboren te Doornik op 24.09.1829, overleden te
Spiere op 23.02.1916, oud: 87 jaar. Huwt te Antwerpen op 24.04.1854
met Marie Ghislaine Gilles de Pelichy. Schoonbroer van Jean-Louis
Gilles de Pelichy, raadslid te Izegem.
Rentenier en eigenaar te Spiere.
Stichtend lid van de Association constitutionnelle conservatrice te
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Kortrijk (24.07.1858). Wordt op 28.05.1866, in de leeftijd van 36 jaar
verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk, en vanaf 1882 van het nieuw opgerichte kanton Moeskroen dat van Kortrijk
werd gedetacheerd. Hij blijft dit tot 1908, en stelt zich dan geen kandidaat
meer. In de Raad is hij actief, en laat zich opmerken door een zekere
antivlaamse gezindheid. Sinds 2.02.1879 is hij burgemeester van Spiere.
Op 27.09.1879 wordt hij erevoorzitter van het katholiek Schoolcomité van Spiere en staat vermeld als weldoener van de katholieke
scholen aldaar. Na de eerste verkiezing als raadslid voor het nieuwe
kanton Moeskroen wordt hij op 24.05.1882 door Mgr. Faict schriftelijk
gelukgewenst voor zijn "succès personnel".
Hij is ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18781913) met een belasting van 3.002,73 fr. en bezittingen te Ingelmunster,
Antwerpen, Brecht, Schilde, Ranst, Vremde, Zoersel, Halle, Zandhoven,
Wommelgem, Ardooie, Loppem, Pittem en Spiere.

131. DE LIMBURG STIRUM, Hendrikus-Amedeus-Marie-JosephusGislenus. Graaf. Geboren te Gent op 15.02.1864, overleden te Rumbeke
op 1.02.1953, oud: 89 jaar. Huwt te Brussel op 30.05.1895 met barones
Julienne Marie-Josephine-Ghislaine Snoy (1872-1950); zoon van senator
Thierry de Limburg Stirum.
Doctor in de rechten (Leuven 9.02.1888). Eigenaar te Rumbeke. Lid
(21.07.1868), koning (1.07.1889), hoofdman (1895) en voorzitter (vanaf
1911) van de Schuttersgilde. Gemeenteraadslid (1899) en burgemeester
(18 .01.1903) van Rumbeke. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij
op 3.07.1940 door de Duitsers afgezet, en hernam op 4.09 .1944 zijn
functie van burgemeester. In 1947 nam hij ontslag.
Wordt op 40-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Roeselare (5.06.1904). Wordt in 1921 niet herkozen.
In de Raad is hij niet actief.
In 1904 wordt hij voorzitter van de Maatschappij van Onderlinge
Bijstand en erevoorzitter van de Verenigde Vrienden van Rumbëke. Hij
is ook nog lid van de commissie voor Monumenten (30.08.1920), de
Heraldische Raad, de Oudheidkundige Kring van Kortrijk, de Oudheidkundige Kring van Oudenaarde.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Brugge,
Roeselare en Rumbeke.
Iconografie: Fotografisch portret in het werk van J. Delbaere, p. 176.
Literatuur : Chanoihe de Joigny, manuscrit relatij aux Seigneuries de Flandre, in
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Annales du Cercle archéologique et htstorique d'Audenarde, 1935.
Bibliografie : J. De1baere-Dumoulin, Kasteel en Kasteelheren te Rumbeke, in
Handelingen van de K . Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, N.R. 33
(1963/64) pp. 176-188.

132. DELVA, Florimond-Dé~iré, genaamd Delva-Vandenberghe. Geboren te Wervik op 24.02.1816, aldaar overleden op 22.08.1863 , gehuwd
met Marie-Jeanne-Thérèse Vanden Berghe.
Olieslager en handelaar te Wervik.
Wordt op 26.05.1862 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Wervik, hij is dan 46 jaar, maar sterft het jaar daarop.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door zijn vrouw,
Marie-Jeanne-Thérèse Vanden Berghe, voogdes van Marie, Désiré,
Auguste, Alice, Paul, Leon, Henri, Irma en Gustave. De aangifte beloopt
146.247,27 fr. en bevat 25 ha 98 a 26 ca gronden en huizen te Wervik,
Lauwe, Rekkern en Menen. (RAK, Reg. & Dom., Ser. 187, Menen
no 308).

133. DE MADRID, Charles-Jean- Marie. Geboren te Brugge op 20.02.
1841, gestorven te Beernem op 17.07.1886, oud: 45 jaar. Huwt te Gent
op 21.04.1881 met Marie Steyaert.
Eigenaar te Beernem.
Lid (3.08.1861) van de Société La Concorde te Brugge. Lid (28.04.
1864 tot 1879) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed. Hij is één van
de zeldzame leden van deze Confrerie die ontslag genomen of gekregen
heeft. Lid van het Centraal comité van St. Pieterspenning voor het bisdom
Brugge (in 1865-1875). Gemeenteraadslid (1867), schepen (22.08.1872)
en burgemeester (6.02.1877) van Beernem. In 1884 niet meer herkozen.
Wordt in de leeftijd van 34 jaar verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ruiselede (24.05.1875), hij blijft dit tot 1880,
dit jaar wordt hij op 24.05.1880 verkozen als katholiek raadslid voor
het kanton Brugge, maar loopt over naar de liberalen (wellicht is zijn
huwelijk in 1881 daaraan niet vreemd). Dit kost hem zijn mandaat in
1884. In de Raad was hij niet actief.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1883-1886) met een belasting van 1.687,01 fr. en bezittingen
te Beernem, Ramskapelle, Jabbeke, Klemskerke, Heist, Moerkerke,
Uitkerke, Lissewege, Bredene, St. Andries, Zandvoorde, Westkapelle
Wingene, Lampernisse, Houtave, Gistel en Dudzele.
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134. DEMEESTER, Carolus-Aloysius. Geboren te Veurne op 6.08.
1840, aldaar overleden op 3.01.1904, oud: 64 jaar. Huwt te Menen op
9.02.1874 met Julie Affenaere.
Landbouwer en rentenier te Veurne.
Gemeenteraadslid van Veurne (19.10.1884-1.01.1904 ontslag).
Bestuurslid (1889) en voorzitter (vanaf 1896) van het Bureel van
Weldadigheid. Bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen.
Tresorier van de kerkfabriek van St. Walburga, stichter van het
Genootschap van de H. Vincentius a Paolo te Veurne, medestichter van
de Katholieke Kring, ere-voorzitter van de Maatschappij van Onderlinge
Bijstand 'De Veurnsche Broederband'.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Veurne en wordt als effectief lid verkozen op
12.06.1900 in de leeftijd van 59 jaar. Hij blijft dit tot zijn dood, en
doet zich niet opmerken in de Raad.

135. DE MEESTER, François. Geboren in 1826, gestorven te Mesen in
1902, oud: 76 jaar.
Veearts te Mesen.
Plaatsvervangend vrederechter te Mesen (11.11.1863 tot 7.05.1897
ontslag).
Wordt verkozen, 40 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Mesen (2.05.1866). Hij blijft dit tot 1890, en trekt dan in extremis
zijn kandidatuur in, waardoor de liberalen de tijd niet krijgen om een
geschikt kandidaat in zijn plaats te stellen en de katholieken, die vermoedelijk niet vreemd zijn aan dit manreuvre, voor het eerst de twee
zetels van het kanton Mesen veroveren.
Sinds 1872 is hij lid van de Provinciale landbouwcommissie, en vanaf
1882 tot zijn dood lid van de beheerraad van het Koninklijk gesticht
te Mesen. Van 1.06.1893 tot 1900 is hij ook schepen van Mesen.

136. DE MEESTER, Josephus-Maria-Joachim-Benedictus. Geboren
te Roeselare op 14.10.1866, overleden te St.-Lambrechts-Woluwe in
oktober 1917, oud: 51 jaar. Huwt te Roeselare op 5.09.1894 met Amata
Maselis.
Handelaar.
Bestuurslid van de Katholieke Jonge Wacht (18.11.1890). Gemeenteraadslid (1906) en schepen (4.01.1908) van Roeselare. Hij blijft dit tot
zijn dood. Voorzitter van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo van
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de dekenij Roeselare-stad en afgevaardigde in de middenraad te Brugge
(1911).
Wordt op 48-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Roeselare (1.07.1913) en blijft dit, op onopvallende wijze,
tot zijn dood.

137. DEMETS, Henricus-Emilius. Geboren te Lauwe op 15.01.1863,
gestorven te Moeskroen op 29.06.1950, oud: 87 jaar. Huwt te Desselgem
op 22.05.1888 met Honorine Debrabandere.
Brouwer en handelaar in wijnen en likeuren te Moeskroen.
Kapitein van de Sapeurs-pompiers.
Wordt op 14.06.1908 verkozen, in de leeftijd van 45 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Moeskroen. Hij blijft dit tot 1921,
en wordt dan niet meer herkozen. In de Raad is hij niet actief.
Van 1905 tot 1912 en van 1928 tot 1930 is hij voorzitter, de andere
jaren lid van de arbeidsrechtbank.

138. DE MEULENAERE, Eugenius. Geboren te Roeselare op 27
Thermidor an XI (15.08.1803), gestorven te Moorslede op 4.10.1871,
oud: 68 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar te Moorslede.
Is gemeenteraadslid en schepen (tot 1867).
Wordt op 23.05.1859 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Passendale. Hij is dan 55 jaar en behoudt dit mandaat tot zijn
dood. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
Van 7.01.1867 tot zijn dood is hij burgemeester.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door zijn broers
en zusters Albertus, Isabelle, Maximilianus en Carolus, grondeigenaars
te Moorslede, en Aimée, echtgenote Edouard de Coussemaker, grondeigenaar te Ieper.
De erfenisaangifte beloopt 200.926,95 fr., met een passief aan aangegane leningen van 103.829 fr. en 146 ha 35 a 70 ca gronden en huizen
te Moorslede, Rumbeke, Staden, Ieper, Zillebeke, Astene, Oekene en
St. Eloois-Winkel. Het grootste deel daarvan bezit hij in gemeenschap
(1 / 7°) met zijn broers en zusters (RAB, Reg. & Dom. Ser. 187, Hooglede
no 139).

139. DE MEURISSE, Albert-Jules-Charles-Marie. Geboren te Brugge
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op 6.01.1870, gestorven te Moerkerke op 25.11.1927. Oud: 57 jaar.
Huwt (te St. Joos-ten-Node?) op 28.12.1898 met Marthe-Fidèle-MarieJ osèphe Titeca.
Notaris te Moerkerke.
Wordt verkozen op 9.06.1912 als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge.

140. DE MEY, Joseph-Ignace. Geboren te Hooglede op 28.07.1786,
aldaar gestorven op 5.01.1874, oud: 88 jaar. Gehuwd met Theresia
Françoise d'Aussy.
Eigenaar.
Gemeentesecretaris van Hooglede (30.06.1814-tot ?).
Op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid. Stelt zich in 1838
geen kandidaat meer. Op 14.10.1836 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid maar weigert dit mandaat te aanvaarden.
Van 1836 tot 8.11.1867 (ontslag) is hij suppleant vrederechter voor
Hooglede.
Staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1850-1873) Jp.et een belasting van 2.056,67 fr. Zijn bezittingen
staan vermeld in de erfenisaangifte die gedaan wordt in het Nederlands
door Henricus-Josephus-Ferdinandus De Mey, Lucie-Marie-Thérèse,
douarière van Jonckheer Jules-Charles-Jean Beaucourt de 's Gravendriessche, grondeigenaar te Hooglede, Pulchérie-Angèle-Françoise De
Mey, weduwe van Joseph Poelman, grondeigenares te Gent, en AlidoreMarie-Joseph-Louis Soenen, grondeigenaar te Hooglede en kleinzoon
(langs moederszijde) van de overledene.
Het actief beloopt 750.776,01 fr., met gronden en huizen (waaronder
4 op cijnsgrond) voor een oppervlakte van 271 ha 90 a 57 ca, te
Aartrijke, Ardooie, Beveren, Kortemark, Gits, Hooglede, Torhout,
Brugge, Roeselare, Ruddervoorde, Staden, en Lichtervelde. (RAB,
Reg. en Dom., Ser. 187, Hooglede nr. 141).
DE MONTBLANC zie DESCANTONS DE MONTBLANC.

Î4.t. DE MUELENAERE, Gustave-Adolphus, (1871 graaf). Geboren
t~àtem op 14.05.1823, gestorven te Brussel op 8.07.1874, oud:
51 jaar. Huwt te Brugge op 18.05.1847 met Augusta-Marie Dujardin.
Neef van gouverneur de Mûelenaere en zijn opvolger als volksvertegenwoordiger. Zoon van Joannes, raadslid te Pittem.
Eigenaar te Brugge.
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Wordt, in de leeftijd van 25 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Tielt (12.07.1848), hij blijft dit, op onopvallende wijze,
tot zijn verkiezing op 3.09.1862 als volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Tielt. Een mandaat dat hij behoudt tot zijn dood.
Op 1.01.1854 wordt hij lid van de Société La Concorde te Brugge.
Vanaf 1863 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en wordt op 10.05.
1864 burgemeester benoemd van Pittem. Hij blijft dit eveneens tot zijn
dood. Vanaf 1870 treffen wij hem aan als lid van de Société de chasse
pour la répression du braconnage te Brugge. Hij was beheerder van de
S.A. Construction de Tubize (1863) en de S.A. d'Exploitation de Chemins
de Per (1864). Is tot 1853 financieel betrokken in de bank van zijn schoonvader, Félix Dujardin.
Wij konden zijn erfenisaangifte niet terugvinden onder Tielt.
Hij is ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1863-1874) met een belasting van 4.254,80 fr. en bezittingen te Aarsele,
Ardooie, Beveren (R.), Brussel, Koolke.rke, Kortemark, Houtave, Meulebeke, Pittem, Ramskapelle, Stalhille en Wingene.
( DE MUELENAERE, Joannes. Geboren te Pittem op 13.09.
1790, aldaar overleden op 27.03.1860, oud : 69 jaar. Gehuwd op
3.06.1822 met Maria-Henrica-Balbina Amerlinck. Broer van Felix,
gouverneur, vader van Gustaaf, raadslid te Pittem en grootvader van E.C.
Joos de ter Beerst, raadslid te Pittem. Advokaat en vrederechter te Tielt
(28.09.1832-tot zijn dood). Gemeenteraadslid (tot zijn dood). Burgemeester van 1820 tot 1.08.1831 en van 15.11.1832 tot 4.04.1842 (ontslag). Lid
van de Provinciale Staten (landelijke stand) 1820-1836. Verkozen op
29.09 .1836, oud: 46 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Tielt.
In 1848 getroffen door de wet op de onverenigbaarheden.
Hij behoort tot de katholieke opinie. En zetelt dus in de Raad terwijl
zijn broer gouverneur is. Hij speelt er een onopvallende rol.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Gustave, provincieraadslid te Brugge en Eugène Joos de ter Beerst, onderzoeksrechter te
Kortrijk, echtgenoot van Camille de Mûelenaere.
De aangifte beloopt 158,371 fr., met 91 ha 86 a 92 ca grond en
huizen te Koolskamp, Egem, Pittem en Tielt. Volgens het Kadaster
bedraagt de oppervlakte 110 ha 03 a 19 ca.
(RAK Reg. en Dom., Ser. 187, Tielt nr. 193).
143. DE MUELENAERE, Leo-Joseph, genaamd De MûelenaereRûelens. Geboren te Koolskarop op 28.11.1832, gestorven te Tielt op
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8.05.1892, oud: 59 jaar. Gehuwd met Maria-Ursula-Josephina Rûelens.

Notaris te Tielt (13.09 .1860-12.04.1892).
Gemeenteraadslid van Tielt (tot zijn dood). Schepen (zeker vanaf
1872 tot 1882). In 1877 is hij bestuurslid van de teken- en bouwkundige
school.
Verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Tielt op
27.05 .1878, oud: 55 jaar. Blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn dood.
Van 21.05 .1882 tot zijn dood is hij burgemeester van Tielt.

144. DE MULIÉ, Charles-Jean-Joseph-Ignace, genaamd De MuliéDe Bien. Geboren te Kortrijk op 2.05 .1812, aldaar gestorven op
8.12.1889, oud: 77 jaar. Huwt aldaar op 3.07.1850 Clotilde-JeanneBarbe De Bien. Kozijn van burgemeester H. Nolf, schoonvader van
senator J. Cantillon.
Handelaar.
Secretaris van het katholieke Assemblée électorale (april 1848),
Katholiek gemeenteraadslid (22.08.1848-31.10.1854 en 30.10.1861
tot zijn dood). Schepen (30.09.1848-1851 ontslag). Stichtend lid van de
Association constitutionnelle et conservatrice de Courtrai (24.07.1858).
Bestuurslid van de Stedelijke academie (1859-1875). Vanaf 28.01.1863
zetelt hij als rechter aan de Koophandelsrechtbank.
Wordt verkozen op 2.05.1866 als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Kortrijk, in de leeftijd van 54 jaar. Hij behoudt dit mandaat
tot zijn dood. In de Raad is hij zeer actief en houdt vanaf 1872 jaarlijks
een interpellatie naar de stand van het onderzoek betreffende de onregelmatigheden door gouverneur Vrambout begaan.
Vanaf 1875 tot zijn dood is hij voorzitter van het Bureel van Weldadigheid.
Hij staat ingeschreven op de tweede aanvullende lijst van verkiesbaren
voor de Senaat (1881) met een belasting van 861,15 fr. en bezittingen
te Kortrijk, Meulebeke, Ingelmunster, Herseaux, Rollegem, Heule en
Gullegem.

145. DE NECKER, Louis-Célestin. Geboren te Moorslede op 6.04.
1792 aldaar gestorven op 12.01.1859, oud: 67 jaar. Gehuwd met SophieRosalie-Amelberga Meersseman. Schoonvader van J.F. Carpentier, raadslid te Meulebeke.
Notaris te Moorslede (1823-1843), verwisselt zijn .notariaat met dat
van B. Verlez te Zonnebeke (7.06.1843). Deze zal hem als raadslid op466

volgen.
Van april 1830 tot zijn dood is hij burgemeester van Moorslede.
Op 22.05.1837, 45 jaar oud, wordt hij verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Passendale, hij behoudt dit mandaat tot zijn dood. Hij
behoort tot de liberale opinie, maar doet zich weinig opmerken in de
Raad.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Jules, rechter
te Veurne, Jean Carpentier, echtgenoot van Marie De Necker, brouwer
te Meulebeke, en Eveline De Necker.
De aangifte bedraagt 420.307,43 fr. en vermeldt 206 ha 97 a 88 ca
gronden (waaronder 14 percelen uitgerooid bos) en huizen te Moorslede,
Beselare, Passendale, Gullegem, Bissegem, Wevelgem, Staden, Westrozebeke, St Jan, Oostduinkerke, Langemark, Zillebeke en leper. (RAB,
Reg. en Dom., Ser. 187, Hooglede nr. 126).
146. DE NECKERE, Charles. Geboren te Mesen op 17.09.1817.
Vermoedelijk aldaar overleden in 1886, oud: 69 jaar.
Eigenaar te Mesen.
In 1847 is hij reeds burgemeester van Mesen en blijft dit tot 1884.
Op 24.05.1847 wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Mesen, hij is dan 29 jaar. In 1850 verdwijnt hij, om onbekende redenen uit de Raad, waar hij zich niet heeft doen opmerken.
Vanaf 1870 treffen wij hem aan als lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen voor het arrondissement Ieper en
van 1882 tot 1884 als lid van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht
te Mesen.
147. DE NECKERE, Joseph-Ghislain. Geboren te Roeselare op
11.03.1801, gestorven te Ieper op 21.09.1854, oud: 53 jaar. Huwt te
Ieper op 12.06.1823 met Clémence de Coninck (1802-1875). Zoon van
Pierre-François, maire van Roeselare en lid van de Conseil général du
Département de la Lys.
Vermoedelijk geneesheer.
Is opeenvolgend schepen en burgemeester van Zillebeke onder het
Hollands Regime. In 1830 wordt hij gemeenteraadslid van Ieper en tot
1836 schepen van deze stad. Op 29.09.1836 wordt hij, 35 jaar oud,
verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Mesen.
Op 17.10.1836 wordt hij ook verkozen als lid van de Bestendige
Deputatie, maar verzaakt aan dit laatste mandaat tengevolge van zijn
benoeming op 22.03.1842 als arrondissementscommissaris te Ieper.
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Hetzelfde jaar wordt hij lid van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht
te Mesen. In 1846 verzaakt hij ook aan zijn mandaat van provincieraadslid ingevolge zijn verkiezing op 16.04.1846 als senator voor de arrondissementen Oostende-Veurne-Ieper.
In september 1847 wordt hij door de eerste homogeen liberale regering
Rogier als arrondissementscommissaris afgezet wegens zijn te uitgesproken
klerikaal optreden. In 1848 wordt hij verkozen als senator voor het
arrondissement Roeselare-Tielt en behoudt dit mandaat tot zijn dood. Hij
was ook nog bestuurslid van het Weldadigheidsbureau te Ieper.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1845-1854), met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en
bezittingen te Ieper, en in de arrondissementen Diksmuide, Roeselare
en Ieper.

148. DE NECKERE, Maximilianus-Josephus-Clemens, genaamd
Georges. Geboren te Ieper op 28.05.1825. Gestorven te Tongeren op
6.05.1907, oud: 82 jaar. Gehuwd met Célestine Jooris.
Advokaat te Ieper.
Wordt op 37-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Hooglede (26.05.1862) en blijft dit tot 1870. Beheerder van de
Cie du Canal de la Lys à l'Yperlée (1863) en van de Banque de Crédit
commercial (1865).
Op 9.05.1895 wordt hij benoemd als suppleant vrederechter te Ieper.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1866-1870)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen te Roeselare,
Hooglede, Wijtschate, Voormezele, Hollebekeen Zillebeke.

~ DE NIEULANT ET DE POTTELSBERGHE, Edouard-Prosper-

E~~uel-Ghislain. Burggraaf. Geboren te Gent op 5.12.1792, gestorven
te Brugge op 5.01.1874, oud: 81 jaar. Huwt in 1818 met Sophie-MarieThérèse-Louise van Outryve d'Y dewalle. Schoonvader van A.A. Otto de
Mentock, raadslid te St. Andries en oom van A.E. Goupy de Beauvolers,
raadslid te St. Andries.
Eigenaar te St. Andries.
Lid van de Provinciale Staten (adellijke stand) (1828-1836).
Kamerheer van Willem I (9.07.1829). Commissaris van het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829). Regeerder van de Watering St.
Katharina Polder (vanaf 1829), St. Trudo Ledeke, (vanaf 1831), St. Jobspolder te Lapscheure (vanaf 1835) en Camerlinckx-Ambacht (vanaf
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1843). Vanaf 1836 tot 1872 is hij burgemeester van St. Andries.
Sinds 1833 is hij lid van de Vrije Archiers van St. Sebastiaan te St.
Kruis, en sinds 19.02.1834 van de St. Sebastiaansgilde te Brugge.
Op 29.09.1836 wordt hij verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Brugge. Hij is dan 45 jaar. In 1848 wordt hij niet herkozen, maar op
22.05.1854 vindt hij zijn mandaat terug en behoudt het tot 1864. Hij
behoort tot de liberale opinie.
In 1840 treffen wij hem aan als lid van de Provinciale landbouwcommissie, en voorzitter van de Concert de Réunion. In 1859 als Hoofdman
van de Schuttersgilde van St. Andries, voorzitter en (vanaf 1868) erevoorzitter van de landbouwcomice van Brugge.
Hij staat ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat
(1833-1873) met een belasting van 5.635,45 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Elise-CarolineLouise de Nieulant, echtgenote van Irénée Peers, burgemeester van Waardamme, Valérie-Anne-Caroline de Nieulant, echtgenote van AdolpheAloïs Otto de Mentock, burgemeester van St. Andries, Edouard-Charles
Peers, gehuwd met Pauline de Kerckhove de Denterghem, eigenaar te
Oostkamp en Marie-Ernestine Peers, echtgenote van Arthur Peesteen de
Maldeghem, schepen van Brugge, deze twee Peers, zijnde de kinderén
van Matbilde Gabrielle de Nielant, gehuwd met Irénée Peers (die achteraf
hertrouwde met haar zuster).
De aangifte beloopt 2.727.615,15 fr., met een totaal ·aan gronden en
huizen van 1.010 ha 81 a 64 ca, gelegen te Leffinge, Houtave, Bredene,
Bulskamp, Stalhille, Uitkerke, Stene, Kaaskerke, Lampernisse, Zonnebeke,
Stuivekenskerke, Pervijze, Marke, Assebroek, Woumen, Oedelem, Ichtegem, Snellegem, Jabbeke, Varsenare, St. Andries, Lendelede, St. Michiels,
St. Pieters, Dudzele, Oostkerke, Vladslo, Slijpe, Merkem, Zedelgem, Brugge, Lapscheure, Zuienkerke, Lisseweg, Ooigem, Loppem, Beerst, Zandvoorde, Langemark en Moerzeke. (RAB, Reg. en Dom. Ser. 187,
Brugge 1874).
DE NIEUPORT·fie DE PREUD'HOMME D'HAILL Y .
. D'ENNETIERES D'HUST, Camille-Frédéric, romeinse graaf en
graaf. Geboren te Doornik op 22.04.1797, overleden te Elverdinge op
25.01.1867, oud: 70 jaar. Gehuwd met gravin Joséphine-Georgine de
Béthune.
Eigenaar te Elverdinge.
Is van 1831 tot zijn dood burgemeester van Elverdinge.
Wordt op 39-jarige leeftijd· verkozen als provincieraadslid voor
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het kanton Elverdinge (29.09.1836), maar trekt zich, om onbekende
redenen, in 1837 terug. Hij behoorde tot de katholieke opinie.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1839-1866)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen in de arrondissementen Brugge, Kortrijk en Ieper.

M DE PATIN, Charles-Joseph-François, ridder. Geboren te Ieper

op~06. 1797,

aldaar overleden op 25.12.1858, oud: 60 jaar. Huwt te
Ieper met Lucie-Fidèle-Adelaïde de Hem.
Eigenaar te Ieper. Substituut (1823) en procureur des konings bij
de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (1826-1858).
Secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1827-1830).
Wordt verkozen, 39 jaar oud, op 29.09.1836 als provincieraadslid voor het
kanton Ieper. Hij blijft dit tot de wet op de onverenigbaarheden hem doet
ontslag nemen in 1848. Hij behoort tot de liberale opinie en is aanvankelijk orangist. In de Raad treedt hij actief op. Vanaf 1837 treffen wij hem
aan als bestuurslid van de stedelijke Academie te Ieper (secretaris in 1840),
bestuurslid van de Maatschappij voor Land- en Hofbouwkunde en bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen. Hij is ook voorzitter geweest van
de kerkraad van St. Maarten. In 1841 is er sprake van zijn kandidatuur
voor de Kamer. Dit wordt, met goed gevolg, bestreden door Mgr.
Boussen (BAB, Acta 3.03.1841 Brief aan de deken van Ieper). Toch
wordt hem enkele jaren later door de liberalen het lidmaatschap van de
Société de la Concorde te Ieper geweigerd. Vanaf 1849 tot zijn dood
is hij lid van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht te Mesen.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1845-1858)
met een belasting van 2116,40 fr. en meer, en bezittingen te Ieper en in de
arrondissementen Ieper, Diksmuide en Roeselare.
152. DE PATIN DE LANGEMARCK, Carolus-Philippus-JoannesMarie-Josephus. Burggraaf. Geboren te Langemark op 14.08.1861, aldaar
gestorven op 10.06.1888, oud: 27 jaar. Ongehuwd.
Was weldoener van de katholieke scholen te Langemark (1879-1884),
en op het ogenblik van zijn dood, schepen.
Verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Iepyr op
27.05.1888, sterft vooraleer hij de eed kan afleggen.
Bibliografie: Catalogue d'une très belle collee fion de livres, composant la Bibliothèque de jeu M. Ie Vicomte de Patin de Langemarck .. . , Gand, Van Goethem, 1888,
8", 23 p. (PBC).

153. DEPLA, Alphonse-Louis. Geboren te Ruddervoorde op 16.06.
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1860, overleden te 's Gravenhage op 14.10.1924, oud: 64 jaar. Huwt te
Wevelgem op 9.06.1891 met Hélène-Marie Dutoit.
Geneesheer te Kortrijk.
Lid van de Swighende Bede (1877-1880). Medewerker aan de
Vlaamsche Vlagge. Medestichter (1891) van de Gilde van Ambachten en
Neringen te Kortrijk. Medewerker aan De Nieuwe Tijd van Hugo Verriest
(1896-1901).
Wordt, 34 jaar oud, verkozen op 28.10.1894 als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. In 1900 wordt hij niet herkozen. Doet
zich in de Raad opmerken als één van de zeldzame vlaamsstrijdende en
democratische raadsleden.
Vanaf 1905 werkt hij mee aan Het Kortrijksche Volk. Hij is lid van de
Vlaamsche Hogeschoolcommissie, tijdens de oorlog activist, en daarom
na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld. Hij sterft in ballingschap.
Bibliografie :Eeredag van D octor Depla, [23 .08.1907], in De Vlaamsche Vlagge
33 (1907) toemaatje, 16 p. ; Over Dr. D epla, in Branding 1(1927) nr. 2, 37 p.
H. Demedts, D ep/a. Alfons, in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt
1(1973) pp. 400-401.

1 4. DE PREUD'HOMME D'HAILLY, vicomte de Nieuport, Alexandre-Victor-Juste. Burggraaf. Geboren te Brugge op 30.12.1826, gestorven
te Algiers op 21.02.1878, oud: 52 jaar. Huwt te Brugg~ op 6.10.1863 met
Leonie-Thérèse-Caroline-Bernardine Deys. Vermoedelijk zoon van Charles, lid van de Provinciale Staten, schoonvader van E.I. de Thibault de
Boesinghe, raadslid te Boezinge.
Eigenaar te Brugge. Staat niet ingeschreven in de Burgerlijke Stand
van Veurne, waar hij verblijft sinds 26.12.1853 (zomerverblijf?).
Wordt op 25 .02.1851 lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge. Op
29-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton
Veurne (26.05 .1856). Hij blijft dit tot zijn benoeming in 1862 als arrondissementscommissaris te Oudenaarde. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
155. DE PREY, René-Marie-Jacques-Laurent. Geboren te Veurne op
1.12.1815, aldaar gestorven op 2.02.1857, oud: 42 jaar. Gehuwd met
Sophie-Antoinette Waels. Zoon van Jean-Baptiste, schepen van Veurne
en volksvertegenwoordiger. Neef van P.A. De Cae, raadslid te Gijverinkhove.
In 1837 treffen wij hem aan als bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te Veurne. In 1841 als kapitein van de Fanfare Apollo. Samen met
H. Van de Velde legt hij de basis voor de Rijksmiddelbare School te
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Veurne, en is lid van de bestuurscommissie van deze school en van de
Stedelijke commissie voor het uitgebreid Lager Onderwijs. Op 22.03.1842
wordt hij benoemd als (liberale) arrondissementscommissaris voor Veurne.
Hij blijft dit tot zijn dood. In 1844 is hij medestichter van de Réunion
pour l'IIlustration de l'Histoire et des Antiquités de la chätellenie de
Furnes.
Hij is ook nog voorzitter van de commissie ter bescherming van kunstwerken in het arrondissement Veurne.
Op 26.05.1846 wordt hij, 30 jaar oud, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Veurne. Twee jaar later noopt de wet op de
onverenigbaarheden hem tot ontslag. In de Raad is hij actief.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn vrouw
Sophie-Antoinette Waels, voogdes van 3 minderjarige kinderen: GustaveEvariste-René, Rector-Valentin-Désiré-René en Arthur-Hector-Héliodore.
De aangifte beloopt 267.397,91 fr., met 121 ha 19 a 36 ca gronden
en huizen te Hoogstade, Gijverinkhove, Alveringem, Houtem, Wulveringem, Leisele, Veurne, Beveren, Izenberge, St. Rijkers en Lo. Een deel van
deze goederen is afkomstig van zijn oom langs moederszijde: PieterAlbertus De Cae (RAB, Reg. & Dom. Ser. 187, Veurne n• 236).

156. DE PUYDT, Louis. Geboren te Vladslo op 7.08.1833, gestorven
te Nieuwpoort op 15.10.1899, oud: 66 jaar. Gehuwd met Laetitia
Wielmaecker.
Notaris te Nieuwpoort vanaf 1.10.1869.
Gemeenteraadslid (1873-1894). Wordt op 22.05.1876 verkozen als
liberaal provincieraadslid voor het kanton Nieuwpoort, in de leeftijd van
42 jaar, hij blijft dit op onopvallende wijze tot 1888.
Vanaf 1877 is hij ondervoorzitter en vanaf 1882 voorzitter van de
Société philharmonique. Vanaf 1880 Hoofdman van de St. Sebastiaansgilde, en vanaf 1882 voorzitter van de Kamer van Rhetorica. Op 3.01.1883
treedt hij in functie als schepen en blijft dit tot 1884. Vanaf 1884 treffen
wij hem aan als bestuurslid van de navigatieschool te Nieuwpoort en
vanaf 1885 als bestuurslid van de 'Openbare Entrepot'.

157. DEQUIDT, Carolus-Ludovicus. Geboren te Lo op 2.10.1861,
aldaar overleden op 21.04.1938, oud: 76 jaar. Gehuwd met Paulina
Estelia Vermeeren.
Eigenaar ('Vetteweider').
Gemeenteraadslid vanaf 1895, burgemeester van 20.01.1898 tot fe472

bruari 1922.
Wordt op 5.06.1904 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Roesbrugge-Haringe, op 2.07.1907 legt hij de eed
af als effectief provincieraadslid. Hij is dan 45 jaar. Hij blijft zetelen
in de Raad op een onopvallende manier tot 1929.
158. DE RUDDER, François-Jan-Marie-Ghislain. Geboren te Gent
op 22.10.1856, gestorven te Nieuwpoort op 22.02.1894, oud: 38 jaar.
Gehuwd aldaar met Bertha-Mathilda-Maria De Roo.
Koopman en bierbrouwer.
Wordt verkozen op 27.05.1888, in de leeftijd van 31 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Nieuwpoort. Hij behoudt dit mandaat
tot zijn dood, en speelt een onopvallende rol in de Raad.
Vanaf 1889 is hij ook bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen en
vanaf 1892 lid van het Beschermcomité van Werkmanswoningen in het
arrondissement Veurne .
. DE RUYSSCHER, Pierre-Antoine-François. Geboren te Diksm de op 10.09.1795, aldaar gestorven op 6.07.1863. Gehuwd te Diksmuide op 9.04.1818 met Melanie van Severen. Schoonbroer van Ch.-R.
van Woumen, senator.
Eigenaar en apotheker.
Is sinds 1832 gemeenteraadslid, en sinds 3.10.1836 schepen. Hij blijft
dit tot zijn dood. Hij is ook nog lid van de commissie voor de bewaring
van kunstwerken voor het arrondissement Diksmuide en lid van de
Liberale Associatie. Hij behoort tot de radicale vleugel.
Op 26.05.1846 wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Diksmuide. Hij is dan 50 jaar. In 1862 neemt hij
ontslag. In de Raad doet hij zich weinig opmerken.
Hij is ingeschreven als verkiesbaar voor de Senaat (1844-1863) met
een belasting van 2.116,40 fr. en meer. Zijn bezittingen blijken uit de
erfenisaangifte gedaan in het Nederlands door Edmond en Silvie
De Ruysscher, weduwe van Polydore van Severen, beiden grondeigenaars
te Diksmuide. De aangifte bedraagt 578.738,93 fr., en omvat 311 ha
33 a 35 ca gronden en huizen te Pollinkhove, Lo, Alveringem, Oostvleteren, Zarren, Woumen, Esen, Diksmuide, Beerst, Eggewaartskapelle,
Pervijze, Reninge, Hoogstade, Keiem, Stuivekenskerke, Kaaskerke, Vladslo
en Roesbrugge-Haringe. Een deel van deze goederen zijn afkomstig van
zijn overleden schoonzoon Polydore van Severen. (RAB, Reg. en Dom.
Ser. 187, Diksmuide nr. 21).
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160. DE RYNCK, Leopold, genaamd De Rynck-Glorieux. Geboren te

Izegem op 20.12.1832, overleden te Emelgem op 20.01.1891. Gehuwd
aldaar op 23.04.1880 met Clotilde Glorieux (1834-1914).
Eigenaar, nijveraar. Vestigt zich te Emelgem in april1880.
Ondervoorzitter van de Werkrechtersraad te Tielt (21.12.1869).
Gemeenteraadslid van Izegem van circa 1865 tot 1880.
Voorzitter van de Katholieke Kring van Izegem (1878 tot zijn dood),
weldoener van de katholieke scholen te Emelgem. Lid van het Genootschap St. Vincentius a Paolo. Gemeenteraadslid van Emelgem vanaf
19.10.1884, wordt er schepen op 4.04.1887 en blijft dit tot zijn dood.
Op 27.05.1888 wordt hij, in de leeftijd van 55 jaar, verkozen als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Izegem. Hij blijft dit, op
onopvallende wijze, tot zijn dood.
Bibliografie: Treurbloemen gestrooid op het graf van Mijnheer Leopo/d De
Rynck-Glorieux, den 26 januari 1891, lsegem, Van Moortel-De Keyser, 1891, 8',
12 p. (SBK).

161. DESCANTONS DE MONTBLANC, Ernest-Charles-Louis-Ghislain (1914 baron d'Ingelmunster), (K.B. 1.05.1921 graaf). Geboren te Ingelmunster op 4.11.1838, gestorven te Brussel op 1.03.1925, oud: 87 jaar.
Huwt te Brussel op 15.04.1885 met Marguerite-Marie-Leonie-CharlotteGhislaine de Beughem de Houtem (1866-1946).
Schoonvader van baron Louis-François Empain, senator.
Broer van Alberic, volksvertegenwoordiger (1867-1892) en senator
(1892-1900).
Eigenaar te Ingelmunster. Afgeschreven voor Meerbeke op 15.02.1891.
Weldoener van de katholieke scholen te Ingelmunster (1879-1884).
Wordt in de leeftijd van 40 jaar verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Ingelmunster (26.05.1879). In 1888 wordt hij niet herkozen. In de Raad doet hij zich niet opmerken.

t\-2'.

DE SCHIETERE, Charles. Geboren te Kerkhove op 25.09.1783,
alla~\ overleden op 27.01.1860, oud: 77 jaar. Huwt te Oudenaarde op
29.05.1811 met Jeanne-Catherine Cousin.
Doctor in de rechten. Notatis te Kerkhove (1822-1858), neemt in
1847 het notariaat over van J.F. Van de Putte, provincieraadslid te Harelbeke.
Burgemeester van Kerkhove van 1812 tot zijn dood.
Wordt op 29.09.1836 verkozen, in de leeftijd van 53 jaar, als provincie-
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raadslid voor het kanton Avelgem. Hij ontpopt zich als een zeer actieve
en zeer radicale liberaal. In 1846 wordt hij door de Société libérale van
Kortrijk aangeduid als één van haar afgevaardigden op het liberaal congres te Brussel. In 1847 is hij kandidaat van de 'ultra-liberalen' voor
de Senaat, maar zonder succes. In 1848 stelt hij zich opnieuw kandidaat
en wordt op 13.06.1848 verkozen als liberaal senator voor de arrondissementen Kortrijk-Ieper. Derhalve neemt hij ontslag als provincieraadslid.
Tijdens de verkiezingen van 1851 wordt hij verslagen.
Hij staat ingeschreven als verkiesbaar voor de Senaat (1834-1859) met
een belasting van 2.381,37 fr. Zijn bezittingen blijken uit zijn erfenisaangifte, die gedaan wordt in het Frans, door Raimond-Arthur en MarieThérèse, particulieren te Kerkhove, Auguste De Schietere, echtgenoot van
Sidonie De Schietere, handelaar te Kerkhove, Clément Goossens, geneesheer te Kerkhove, vader en voogd van Florent-Louis en Marie-SidonieClémentine, hij is weduwnaar van Zélie-Cecile De Schietere; Charles
Goossens, particulier te Kerkhove. Dympha De Schietere, religieuse te
Tongeren, verzaakt aan haar erfenis.
De erfenis bevat 257 ha 34 a 83 ca gronden, maar vooral huizen (er
worden er 110 vermeld !) te Kerkhove, Kaster, Gijzelbrechtegem, Tiegem,
Anzegem, Waarmaarde, Avelgem, Heestert, Moen, Russeignies, Wortegem, Aaigem, Letterhoutem, Berchem (Oud.), Elzegem en Ruien. De
aangifte bedraagt 588.915,96 fr., maar er is een passief van meer dan
73.000 fr. aan hypothecaire renten. (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187,
Harelbeke n• 187).
Iconografie : Geschilderd portret in A. de Schietere de Lophem, Histoire de la
Familie de Schietere, Bruges 1968 (Tablettes des Flandres, Recueil 9), p. 148.

Y .DE SCHIETERE DE LOPHEM, Charles-Thomas-Marie (29.08.
~4~dder). Genaamd De Schietere de Lophem-Pecsteen. Geboren te

Brugge op 17.09.1795, aldaar overleden op 13.10.1876, oud: 81 jaar.
Huwt te Brugge op 6.06.1825 met Francisca-Coleta-Joanna Peesteen
de Swevezeele, weduwe van J oseph-Brunon de Thibault de Boesinghe. Hij
is zoon van Thomas-Louis, burgemeester van Loppem, schepen van
Brugge, lid van de Provinciale Staten en van de Tweede Kamer van de
Staten Generaal.
Licentiaat in de rechten (Brussel 28.03.1817). Eigenaar te Loppem.
Lid van de erewacht van Napoleon (1813). Neemt deel aan de Franse
campagne in Duitsland. Legatiesecretaris in Denemarken (20.01.18171823) en in Zweden (1.06.1823-29.04.1825). Lid van de Provinciale
Staten (ridderstand) vanaf 1.06.1829. Neemt deel aan het Constitutioneel
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banket te Brugge (9.07.1829). Kapitein (17.11.1830) en Majoor (2.03 .
1836) van de Burgerwacht te Brugge. Lid (6.04.1826) en proost (1847)
van de Nobele Confrerie van het H. Bloed. Burgemeester van Loppem
(27.07.1843-1848). Lid (1841) en secretaris van de Société d'Emulation te
Brugge (1843). Lid (1.06.1854) van de Société La Concorde te Brugge.
Voorzitter van de toneelkring Yver en Broedermin (1856-1858). Medestichter van de Association conservatrice et constitutionnelle (1860).
Wórdt verkozen, in de leeftijd van 70 jaar, op 2.05 .1866 als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout en blijft dit nog tien
jaar, tot zijn dood. In de Raad valt hij op door zijn persoonlijk
en onafhankelijk optreden. Hij is zeer actief.
In 1870 treffen wij hem aan als secretaris van de vereniging Naïver
voor de geschiedenis en oudheden van West-vlaanderen. Hij is ook kerkmeester van Q.L.Vrouw te Brugge geweest.
Hij staat ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat
(1836-1876) met een belasting van 3.076,08 fr. Zijn bezittingen blijken
uit de erfenisaangifte gedaan in het Nederlandse door Karel-JacquesThomas, Oscai-Joseph de Schietere de Lophem, Joseph-Brunon van
Hamme de Stampaertshoucke, weduwnaar van Coralie-Marie-Augusta de
Schietere de Lophem, en vader en voogd van Ida-Colette, SidonieEmma, en Joseph-Oscar, minderjarigen, en Alphonse-François en AlfredCharles, meerderjarigen.
De aangifte beloopt (na aanvulling) 1.021.062,85 fr. en vermeldt
bezittingen te Loppem, Zedelgem, Uitkerke, Zandvoorde, Oudenburg,
Ettelgem, Dudzele, Woumen, Lissewege, Zuienkerke, Meetkerke, Damme,
Oostkamp, Zwevezele, Eernegem, Lichtervelde, Westkapelle, Beerst,
Lotenhulle, Brugge en Esen. De aangifte vermeldt ook zijn testament
(in het Frans) van 14 en 20 oktober 1865, waarbij hij zijn bezittingen
te Loppem, Zedelgem, Uitkerke en Zandvoorde aan zijn zoons Charles en
Oscar overmaakt, met verbod ze te verkopen "si ce n'est entr'eux et je
veux qu'aucune aliénation ne se fasse dans des families d'autres ooms que
celui qu'ils portent. .. " Al zijn familiepapieren , samen met de familieportretten maakt hij over aan Charles, terwijl Oscar gans zijn bibliotheek
erft. (RABW, Reg. en Dom. Ser. 187, Brugge 1, 1877).
Iconografie : Geschilderd portret in het in de bibliografie vermeld werk, p. 405.
Literatuur: Analyse des Lamentations de Siger van Maie in Annales de la Société
d'Emulation, Bruges, 7(1845) pp. 276-308 .
Bibliografie : A. de Schietere de Lophem, Histoire de la Familie de Schietere,
Bruges 1968 (Tablettes des Flandres, Recueil 9), pp. 405-409.

164. DE SCHIETERE DE LOPHEM, Leopold-Laurent-Marie-Ghis-
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lain, ridder. Geboren te Brugge op 20.08.1831, gestorven te Schaarbeek
op 25.02.1916, oud: 84 jaar. Huwt te Tielt op 16.04.1861 met MarieLouise Plettinck. Huwelijk ontbonden op 2.12.1879 door de rechtbank van
eerste aanleg te Gent, ontbinding bevestigd door het Hof van Beroep
te Gent (22.06.1880) en door het Hof van Verbreking te Brussel (6.01.
1881). Huwt te Gent op 3.11.1881 met Louise-Françoise de Jonghe.
Schoonzoon en opvolger van P.B. Plettinck-Strack, raadslid te Tielt.
Eigenaar, sinds 5.04.1861 gedomicilieerd te Tielt.
Lid (20.10.1858) van de Société La Concorde te Brugge. Is in 1860
schatbewaarder van het Comité Castelfidardo-Ancona.
Wordt op 26.05.1862, in de leeftijd van 30 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Tielt. In 1878 stelt hij zich geen
kandidaat meer. In de Raad valt hij niet op.
Van 1864 tot 1875 is hij tevens gemeenteraadslid te Tielt.
Hij is ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18721880) met een belasting van 2.311,73 fr. en bezittingen te Tielt, Pittem, ·
Aarsele, Meulebeke, Oostrozebeke, Kanegem, Westende, Slijpe, Lombardsijde, Gent, Moerbeke, Wachtebeke, Mendonk.

165. DESMEDT, Gustave-Marie-Joseph-Louis. Genaamd De SmedtBernier. Geboren te Alveringem op 28.11.1833, overleden te Elsene op
29.03.1876, oud: 42 jaar. HÛ.wt te Veurne op 7.09.1857 met MariePhilomène Bernier d'Hongerswal. Zoon en opvolger van ~ouis-J oseph,
raadslid te Alveringem. Broer van Jules, volksvertegenwoordiger.
Eigenaar te Veume.
Lid (21.11.1853) en voorzitter (1864) van de Fanfare Ste Cecilia,
bestuurslid van de stedelijke muziekschool (1860). Vanaf 1864 treffen
wij hem aan als Majoor van de Burgerwacht.
Wordt op 23.05.1864, in de leeftijd van 30 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Veurne. Hij wordt verslagen tijdens de
verkiezingen van 1872. In de Raad is hij actief en doet zich opmerken door
zijn anticlericaal optreden.
Vanaf 1867 is hij bestuurslid van de stedelijke middelbare school.
Vanaf 1870 lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te Brugge. Hij is ook nog ondervoorzitter geweest van de Association
libérale de Furnes-Nieuport. In. 1870 wordt hij in volle verkiezingsperiade
het voorwerp van een fluistercampagne die zijn eerbaarheid aantast. In
november wordt hij als gevolg hiervan, gedurende 10 dagen aangehouden,
maar op 6 januari 1871 doet de rechtbank uitspraak, en verklaart alle ten
laste gelegde feiten volkomen ongegrond.
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Vanaf 1875 tot zijn dood is hij gemeenteraadslid te Veurne.
Hij is ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1875) met een belasting van 1.671,17 fr. Zijn bezittingen
blijken uit de erfenisaangifte, maar er dient opgemerkt dat de opgave
van de grondbelastingen die hij betaalt volgens de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat, meer gemeenten bevat, dan de erfenisaangifte
(komen in deze laatste niet voor : Beveren, Booitshoeke, Lampernisse,
Oostduinkerke, Vinkem).
De aangifte wordt gedaan in het Nederlands door Maria-Philomena
Bernier d'Hongerswal, weduwe en voogdes van Allx-Marla-Rachel en
Ida-Maria-Anna. De opgave vermeldt 129 ha 52 a 73 ca grond en huizen
te Veurne, Adinkerke, Bulskamp, Wulveringem, Steenkerke, Oeren,
Gijverinkhove, Wulpen, Atveringem en Brussel.
Het totaal van de aangifte bedraagt 494.355,57 fr., maar er is een
aanzienlijk passief onder de vorm van hypothecaire leningen voor een
globaal bedrag van 317.835 fr., waarvan 45.000 fr. ontleend aan een
priester te Bergues, 90.000 fr. ontleend aan dokter Woets te Diksmuide,
50.000 fr. ontleend aan mevrouw Melanie de Preud'homme d'Hailly de
Nieuport, en 79.000 fr. ontleend aan de stad Brussel in 1873 (RAB,
Reg. en Dom. Ser. 187, Veurne nr. 255).
Biliografie: J. Jourdain, Contribution à la généalogie et à l'histoire de la Familie
Herwyn, s.I., s.n., 1974, p. 249.

166. DESMEDT, Ludovicus-Josephus-Augustinus, geboren te Veurne
op 1.11.1796, overleden te Atveringem op 3.03.1864, oud: 67 jaar.
Huwt vermoedelijk te Terdegem circa 1830 met Marie-Natbalie de
Schodt. Vader van Gustave, raadslid te Veurne.
Eigenaar te Alveringem.
Is gemeenteraadslid geweest van Atveringem (zeker in 1857).
Wordt op 51-jarige leeftijd verkozen op 12.07.1848 als liberaal provincieraadslid voor het kanton Veurne. Hij blijft dit tot 1864. In dat jaar
wordt hij door de kranten als katholiek bestempeld, in tegenstelling tot
zijn zoon, die hem opvolgt. Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (1837-1863) met een belasting van 2.116,40 fr. en
meer. Zijn bezittingen blijken uit de erfenisaangifte gedaan in het
Nederlands door Jules, volksvertegenwoordiger en Gustave, provincieraadslid te Veurne. De aangifte beloopt 849.712,26 fr. en vermeldt
bezittingen te Alveringem, St. Rijkers, Veurne, Wulveringem, Vinkem,
Oeren, Bulskamp, Steenkerke, Pollinkhove, Gijverinkhove, Oostvleteren,
Westvleü:ren, Beveren, Houtem, Oostduinkerke, Wulpen, Lampernisse,
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Oostkerke, en Adinkerke met een totale oppervlakte van 289 ha 98 a
84 ca. (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187, Veurne nr. 243).

167. DE SNICK, Gustave-Marie-Joseph. Geboren te Koekeiare op
6.01.1846, overleden te Brugge op 2.01.1930, oud: 84 jaar. Huwt te
Brugge op 26.07.1871 Marie-Thérèse Roels (t 1881) en later te Brussel
met Marie Champy. Zoon en opvolger van Robert, raadslid te Koekelare,
schoonbroer van Fl. Roels, raadslid en provinciaal griffier te Brugge.
Brouwer te Koekelare.
Gemeenteraadslid en burgemeester (28.02.1873-1880 ontslag) van
Koekelare.
Wordt verkozen op 26-jarige leeftijd, op 27.05.1872, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1877 neemt hij ontslag
ingevolge zijn benoeming als vrederechter voor het kanton Torhout. Later
wordt hij rechter en vice-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Brugge. In 1876 treffen wij hem aan als lid van de Conferentie van
de H. Vincentius a Paolo te Koekelare. Op 27.02.1881 stuurt Mgr.
Faict hem een brief met rouwbeklag bij het overlijden van zijn vrouw
(BAB Acta).

,..I

168. DE SNICK, Robert-Théodore. Geboren te Beerst op 7.06.1808,
gestorven te Brugge op 21.05.1880, oud: 72 jaar. Eerste huwelijk met
Virginie de Grave, tweede huwelijk te Diksmuide op 27.10.1841 met
Sopbie Dautricourt. Vermoedelijk schoonbroer van J.B. De Grave, raadslid te Stuivekenskerke en J.B.L. Dautricourt, raadslid te Diksmuide.
Brouwer te Koekelare.
Burgemeester van Koekeiare (1836-1872). Lid van de Conferentie
van de H. Vincentius a Paolo te Koekeiare (4.12.1851-1880).
Wordt op 26.05.1851 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Torhout. Hij is dan 42 jaar. Hij blijft dit tot 1858, en speelt
geen opvallende rol in de Raad.
Zijn erfenisaangifte komt niet voor onder Torhout.

169. DE SPOT, Eleodore-Marie-Charles-Ernest, geboren te Veurne
op 26.09.1850, aldaar overleden op 17.01.1911, oud: 60 jaar. Huwt te
Alveringem op 11.02.1879 met Helena-Maria-Cornelia Beernaert.
Eigenaar en wisselagent te Veurne.
Bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid.
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Wordt op 3.06.1900 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Veurne. Op 9.02.1904, in de leeftijd van 53 jaar,
legt hij als effectief lid de eed af, en blijft dit tot zijn dood. In de Raad
doet hij zich niet opmerken.

170. DE SPOT, Raphaël-Joseph-Marie, Jonkheer. Geboren te Roesbrugge-Haringe op 23.10.1850, overleden te Veurne op 13.04.1926, oud:
75 jaar. Huwt te Brugge op 16.07.1878 met Marie-Emilie-Thérèse Dautricourt. Vermoedelijk oom van J. Dautricourt, raadslid te Brugge.
Eigenaar te Veurne.
Wordt op 27.05.1878 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Veurne. Hij is dan 27 jaar oud. In de Raad laat hij zich niet
opmerken.
Vanaf 19.08.1879 is hij lid van de katholieke schoolcomités van de
parochie en van de dekenij Veurne, en weldoener van de katholieke
scholen te Veurne. Hij is tevens schatmeester van de kerkfabriek van
St. Walburga.
Op 19.10.1884 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en op 23.01.
1885 benoemd als schepen. In 1897 neemt hij ontslag als provincieraadslid, ingevolge zijn verkiezing op 26.12.1896 als senator voor het
arrondissement Veurne-Diksmuide. Van 26.07.1905 tot 1919 zal hij
verkozen worden als provinciaal senator.
Vanaf 1897 treffen wij hem aan als regeerder en voorzitter van de
Noordwatering te Veurne. Vanaf 1900 als bestuurslid van de stedelijke
muziekschool en erevoorzitter van de pensioengilde Zorgen voor Morgen.
Van 1912 tot 1914 is hij burgemeester van Veurne. Hij vervulde ook
nog volgende functies : Bestuurslid van de gevangenis en de rijksmiddelbare school, en voorzitter van de beheerraad van de nijverheidsschool en
van het stadsmuziek De Melomanen (in 1913).
Hij staat ingeschreven als verkiesbaar voor de Senaat met een kadastraal
inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Veurne, Leisele,
Wijtschate en Mannekensvere.

171. DESTOOP, Camille-Jean. Geboren te Kortrijk op 4.06.1845,
aldaar overleden op 14.05.1923, oud: 78 jaar. Huwt te Kortrijk op
19.07.1870 met Emma-Karolina Depoortere.
Fabrikant.
Is gemeenteraadslid van Kortrijk (vanaf 8.07.1884).
Wordt verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het
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kanton Kortrijk op 3.06.1900, legt op 28.02.1905, oud 59 jaar, de eed af
als effectief lid. In 1911 neemt hij ontslag. In de Raad doet hij zich niet
opmerken.
Hij staat ingeschreven als verkiesbaar voor de Senaat met een kadastraal inkomen van 21.375,61 fr. te Kortrijk.

172. DE STUERS, Ferdinand-Lambert-Corneille-Marie. Ridder. Geboren te Ieper op 14.12.1835, gestorven te Brussel op 2.06.1900, oud:
64 jaar. Huwt te Brugge op 21.02.1865 met Marie-Anne van Zuylen van
Nyevelt.
Eigenaar te Ieper.
Legatieraad. Bibliothecaris van een Ministerie.
Wordt op 22.05.1876 verkozen, 40 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton leper, maar in 1880 verslagen in de verkiezing.
Van 11.04.1887 tot 12.06.1888 en van 14.06.1892 tot 1894 wordt hij
verkozen als liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Oostende.
Bij zijn dood was hij d irecteur van de paardewedrennen te Oostende
(de Wellington).
Staat ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat (18771900) met een belasting van 4.102,36 fr., en bezittingen te Ieper, Elverdinge, Lampernisse, Lo, Watou, Geluwe, Merkem, Oostvleteren,
Noordschote, Woesten, Reninge, Zuidschote, Dikkebus, Westouter, Westvleteren, Poperinge, Koekelare, Dudzele, Warneton, Werken, Oostkerke
(Br.), Klemskerke, Houtave, Leke, Damme, Stalhille, Oostende en Brussel.
In de korte nécrologie die Le Progrès van Ieper op 10.06.1900 aan hem
wijdt, wordt als een " trait point banal de caractère" vermeld dat hij
enkele jaren vroeger een lijkrede hield bij het graf van een van zijn
oude trouwe huisdienaars.

173. DE STUERS, Gustave-Lambert-Emmanuel. Ridder. Geboren te
Ieper op 26.07.1829, gestorven te Brussel op 6.03.1894, oud: 74 jaar.
Huwt te Ieper op 9.02.1860 met Ernestine Merghelynck. Schoonzoon van
Ernest Merghelynck en oom van Ferdinand Merghelynck, beiden raadsIeden te Ieper.
Eigenaar te Ieper.
Legatieraad. Gemeenteraadslid (1867-1893) en schepen van Ieper
(1.01.1867-1869 ontslag).
Wordt verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper,
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op 5.07.1870, in de leeftijd van 40 jaar. Twee jaar later verliest hij dit
mandaat ingevolge de katholieke overwinning te Ieper.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1870-1893) met een belasting van 2.116,40 fr. en meer en bezittingen
te Ieper, te Poperinge en in de arrondissementen Ieper en Veurne.

174. DESWERT, Karel-Adriaan-Frans. Geboren te Antwerpen op
24.01.1847, overleden te Blankenberge op 13.11.1906, oud: 59 jaar.
Gehuwd met Maria-Rosalia Beine.
Gasthofhouder te Blankenberge.
Voorzitter van de Association libérale.
Liberaal gemeenteraadslid (1884), liberaal schepen (1888) en als
aanvoerder van een katholiek-liberale coalitielijst in 1896 benoemd
als burgemeester van Blankenberge. Hij blijft dit tot zijn dood. Tot grote
ergernis van de liberale kranten loopt hij over naar de katholieken en wordt
op 5.06.1898 op de katholieke lijst verkozen als provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij is dan 51 jaar. Hij behoudt dit mandaat tot zijn
dood. Hij is niet actief in de Raad. In 1887 treffen wij hem ook aan als
voorzitter van de Turn- en Wapenliefhebbers.

175. DE THffiAULT DE BOESINGHE, Alphonse-Maximilien-1\iméJoseph-Ghislain. Ridder. Geboren te Brugge op 26.08.1844, gestorven
te Kortrijk op 29.08.1898, oud: 54 jaar. Huwt te Kortrijk op 2.07.1879
met Stéphanie-Marie-Sophie Delva (1844-1916). Zoon van Joseph-Désiré,
raadslid te Brugge, oom van Firmin, raadslid te Zwevezele.
Eigenaar te Kortrijk.
Weldoener van de katholieke scholen te Kortrijk (1879-1884).
Wordt op 24.05.1880 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Ardooie in de leeftijd van 35 jaar. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad is hij niet actief.
In de registers van de Burgerlijke Stand te Zwevezele is hij onbekend.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18861898) met een belasting van 5.166,95 fr. en bezittingen te Kortrijk, Beveren (Leie), Elverdinge, Brielen, Bellegem, Koksijde, Loppem, Lampernisse,
Veurne, Wulpen, Wervik, Komen, Deerlijk, Harelbeke, Moorsele, Zwevegem, St. Eloois-Winkel, Zandvoorde (I.), Zonnebeke, Passendale en Gent.

176. DE THffiAULT DE BOESINGHE, Emest-Idesbalde-Charles482

_

.....

....

Marie-Ghislain, Ridder. Geboren te Brugge op 22.07.1853, gestorven
te Boezinge op 27.07.1929, oud: 76 jaar. Huwt te Brugge op 15.01.1889
met Louise-Mélanie-Anne-Victorine de Preud'homme d'Hailly de Nieuport. Neef van Firmin, raadslid te Zwevezele, schoonzoon van AlexandreVictor de Preud'homme d'Hailly, raadslid te Veurne.
Eigenaar te Boezinge.
Gemeenteraadslid te Boezinge (van ? tot zijn dood) en burgemeester
(van 1884 tot? en van 23.01.1907 tot zijn dood).
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ieper,
in de leeftijd van 30 jaar, op 25.05.1884. In 1921 stelt hij zich geen
kandidaat meer. In de Raad is hij actief en doet zich opmerken door zijn
vlaamsgezinde en sociale tussenkomsten.
In 1903 treffen wij hem aan als voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen der Nationale Maatschappij tot verbetering van de Belgische
trekhond, te Brugge, en van de inrichtende commissie van de Algemene Landbouwprijskamp te Brugge.
Hij is ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Hoogstade,
Steenkerke, Alveringem, St. Rijkers, Oudekapelle en Tielt.

177. DE THIBAULT DE BOESINGHE, Firmin-Désiré-Jean-Marie,
Ridder. Geboren te Brugge op 16.10.1868, gestorven te Zwevezele op
10.12.1943, oud: 75 jaar. Huwt te Oetingen op 24.07.1897 met Marguerite Ruffo de Bonneval de la Fare. Zoon van Joseph, raadslid te Brugge,
neef van Emest, raadslid te Boezinge en van Alphonse, raadslid te Kortrijk.
Doctor in de rechten, Eigenaar te Zwevezele.
Weldoener van de katholieke scholen te Zwevezele (1879-1884).
Wordt verkozen op 13.08.1899, in de leeftijd van 30 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Ardooie. Hij blijft dit tot 1920, en
neemt ontslag ingevolge zijn benoeming op 17.05.1920 als arrondissementscommissaris van Tielt-Roeselare.
In de Raad speelt hij geen opvallende rol.
Op 8.11.1902 wordt hij lid, in 1912 proost, en, wat hoogst uitzonderlijk
is, na zijn ontslag in 1921, erelid van de Nobele Confrerie van het H.
Bloed te Brugge.
In 1902 treffen wij hem aan als commissaris van de Automobile-Club
des Flandres. Section de Bruges.
Op 25.01.1904 wordt hij gemeenteraadslid en op 31.03.1904 burgemeester van Zwevezele, in 1920 neemt hij ontslag na zijn benoeming als
arrondissementscommissaris.
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178. DE THIDAULT DE BOESINGHE, Joseph-Désiré-Jacques (1843
verheven in de adelstand). Geboren te Brugge op 24.08.1815, aldaar
overleden op 17.08.1887, oud: 72 jaar. Huwt te Brugge op 23.11.1836
Adelaïde-Thérèse van Hamme de Stampaertshoucke (1812-1856). Vader
van Alphonse, raadslid te Brugge, en Firmin, raadslid te Zwevezele, oom
van Ernest, raadslid te Boezinge.
Eigenaar te Brugge.
Wordt verkozen op 23.05.1864, 48 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor, het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij speelt
een onopvallende rol in de Raad.
In 1868 wordt hij lid en in 1876 proost van de Nobele Confrerie van het
H. Bloed, vanaf 1870 is hij lid van de Provinciale toeziehtscommissie op
de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge, en vanaf 1879
voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge.
Hij is verkiesbaar voor de Senaat (1868-1887) met een belasting van
2.141,93 fr. en bezittingen te Brugge, Lampernisse, Zwevezele, Ardooie,
Boezinge, Veurne, Moerkerke, Loppem, Nieuwkerke, Brielen, Dranouter,
Koksijde, Oostkamp, Oostvleteren, Reninge, Elverdinge, Zuienkerke,
Uitkerke, Esen en Stalhille.

179. DE T'SERCLAES DE WOMMERSOM, des comtes de 't Serclaes
Tilly, Joannes-Werner-Augustus-Anna-Honoré-Maria-Ghislain. Baron.
Geboren te Diksmuide in 1840, gestorven te Moerkerke op 18.07.1876,
oud: 36 jaar. Huwelijk te Antwerpen in 1872 met Maria-JosephinaAugustina-Joanna Reusens.
Eigenaar te Moerkerke.
Lid (4.08.1860) van de Société La Concorde te Brugge, ere vice-voorzitter van het Centraal comité van St. Pieterspenning te Brugge (vanaf
1865). Lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te
Brugge (vanaf 1870).
Gemeenteraadslid van Moerkerke (van? tot zijn dood).
Wordt op 33-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge (24.05.1875), maar sterft een jaar later.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Marie-Joséphine
Reusens, weduwe en voogdes van Auguste en van Octave. Na correcties
bedraagt de aangifte 1.381.809,30 fr., met een totaal van 573 ha 41 a
84 ca (waaronder opvallend veel cijnsgronden, waarop door anderen
gebouwd was). De gronden liggen te Schuiferskapelle, Kanegem, Pittem,
Ruiselede, Tielt, Deinze, Petegem, Oudenburg, Moerkerke, Sijsele, Damme, Westkapelle, Ramskapelle, Uitkerke, Zuienkerke, Houtave, Kool-
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kerke, St. Pieters, Klemskerke, Hoeke, Dudzele, Lissewege, Heist, Eernegem, Knokke, Oostkerke, Lapscheure, Beernem, Middelburg en Maldegem. In een deel van deze gronden afkomstig van Alexandre d'Hanins de
Moerkerke, had hij een aandeel van 1/4e, in een ander deel, afkomstig van
zijn schoonbroer Lybaert, had hij 1/15e aandeel. (RABW, Reg . .en Dom.
Ser. 187, Brugge 1, 1877).
180. DEVERS, Emmanuel. Geboren te Brugge op 13.06.1781, gestorven te Torhout op 27.06.1844, oud: 63 jaar. Gehuwd met MarieThérèse Roet.
Doctor in de rechten.
Griffier van de twee vredegerechtkantons van Torhout (tot 1834),
vrederechter te Ingelmunster (1834-1838) en te Torhout (van 1838 tot zijn
dood).
Verkozen als provincieraadslid voor het kanton Izegem op 4.07.1837, in
de leeftijd van 55 jaar. Neemt ontslag het jaar daarop ingevolge zijn
benoeming te Torhout. Opinie onbekend.
181. DE VESTELE, Joannes-Jacobus. Geboren te Brugge op 25.07.
1860, aldaar overleden op 30.10.1915, oud: 55 jaar. Huwt te Hooglede
op 13.05.1890 met Marie Dambre.
Notaris te Moerkerke van 2.08.1889 tot 9.06.1905, te Brugge van
9.06.1905 tot zijn dood.
Burgemeester van Moerkerke (van ? tot 1905), gemeenteraadslid van
Brugge (van ? tot zijn dood). Dischmeester van de St. Gillisparochie te
Brugge.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge.
182. DE VINCK, Georges-François (1871 Baron). Geboren te Antwerpen op 21.03.1854, gestorven te Ukkel op 2.09.1924, oud : 70 jaar.
Gehuwd te Antwerpen op 14.04.1880 met Hélène de Meester en te Brussel op 27.04.1886 met Philippine dela Barre d'Erquelinnes. Broer van
Gaston, burgemeester van Zillebeke en senator.
Eigenaar.
Wordt op 26.05.1879, in de leeftijd van 25 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid te Ieper. In 1884 wordt hij niet herkozen. Speelt een
onopvallende rol in de Raad.
Later is hij nog burgemeester van Bossières geweest.
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183. DE VOS, Charles. Geboren te Poperinge op 13.12.1813, aldaar
gestorven op 12.03.1880, oud: 66 jaar. Gehuwd met Vanden Bussche.
Eigenaar en handelaar.
Gemeenteraadslid (vanaf 1851), schepen (van 20.08.1872 tot zijn
dood).
In 1859 treffen wij hem aan als bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid, en tresorier van het Muziekkorps van de Brandweer.
Op 24.05.1869 wordt hij verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Poperinge. Hij is dan 55 jaar, en behoudt dit mandaat tot
zijn dood. In de Raad doet hij zich niet opmerken.
Vanaf 1872 is hij voorzitter van de Katholieke Kring te Poperinge
en lid van de Provinciale landbouwcommissie.

184. DE VOS, Eugeen-Ludovicus. Geboren te Diksmuide op 29.04.
1856, sterfplaats en datum onbekend (na 1935). Gehuwd te Diksmuide op
2.12.1882 met Emilie-Marie-Palmire Quatannens. Schoonbroer en opvolger van C. Quatannens, raadslid te Diksmuide.
Handelaar, industrieel.
Wordt verkozen als derde suppleant op de katholieke lijst voor het
kanton Diksmuide op 14.06.1908. Legt de eed af als effectief lid op
4.07.1911, in de leeftijd van 55 jaar. Hij blijft zijn mandaat behouden
op onopvallende wijze, tot 1924. Sinds 1913 (tot?) is hij gemeenteraadslid
geweest.

185. DEVOS, Petrus-Aloysius. Geboren te Heule op 1.03.1829, aldaar
overleden op 18.08.1908, oud: 79 jaar. Huwt te Moorslede op 15.07.
1863 met Eugenia-Constantia Loosvelt (1839-1904).
Handelaar te Heule.
Gemeenteraadslid (vanaf 1860 tot zijn dood).
Wordt op 36-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Momsele (27.06.1865) en blijft dit op onopvallende wijze
tot zijn dood.
In 1875 wordt hij schepen en vanaf 1882 burgemeester (tot zijn dood).
Op 19.09.1879 werd hij lid van het katholiek Schoolcomité van
Heule.

186. DE VRIERE, Aloysius-Jacobus-Benedictus. (K.B. 22.12.1825
Baron). Geboren te Poperinge op 29.03.1773, gestorven te Brugge op 15.
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05.1847, oud: 73 jaar. Huwt te Brugge op 12.12.1800 met Henriette
Jacqueline Ysenbrant. Vader van gouverneur Adolphe de Vrière,
schoonvader van G.H. Peesteen de Buytswerve, raadslid te Ruddervoorde.
Directeur van de directe belastingen, doeane en accijnzen te Brugge.
Lid van de St. Sebastiaansgilde ~ Brugge (29.03.1801). Lid van de
Provinciale Staten (ridderstan~). • Voorzitter van het Constitutioneel
Banket te Brugge (9.07.1829) .., Gemeenteraadslid van Brugge (1830 tot zijn dood), en schepen (11.11.1830-1835). Suppleant voor het Nationaal Congres (3.11.1830).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 63 jaar oud, als provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij behoort tot de gematigdliberale opinie, en speelt geen opvallende rol in de Raad.
In 1837 is hij bestuurslid van het Bedelaarswerkhuis.
In 1838 doet hij vergeefse pogingen om de Brugse Loge weer op te
richten.
In 1840 is hij ondervoorzitter van de Concert de Réunion en van
de Société philharmonique, waarvan hij vanaf 1845 voorzitter is. Opkoper
van zwart goed,1Staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de
Senaat (1831-1846) met een belasting van 2.995,40 fr., zijn bezittingen
blijken uit zijn erfenisaangifte die wordt gedaan in het Frans, door
Adolphe, Minister van België in Portugal, en Gustave Pecsteen,
echtgenoot van Silvie De Vrière, allen eigenaars te Brugge. De aangifte
geeft geen waarde voor de onroerende goederen, die bestaan uit 359 ha
44 a 10 ca grond en huizen te Vladslo, Koekelare, Kortemark, Oudenburg,
Westkapelle, Poperinge, Dikkebus, Brielen, Moorsele, Loppem, Zedelgem, Beernem, Nieuwmunster, Zonnebeke, Damme, Lapscheure, Koolkerke, Snaaskerke, Vlamertinge, Westkerke, Watou en Bikschote.
De aangifte vermeldt ook het testament van 7.09.1845. Hierin schenkt
hij 200 fr. aan Q.L.Vrouwkerk te Brugge om jaarlijks een mis te laten
opdragen voor de zielerust van zijn ouders, zijn vrouw en hemzelf. Elk
kleinkind waarvan hij peter is ontvangt 600 fr., de anderen elk 500 fr.
Hij schenkt een levensrente van 350 fr. aan zijn huishoudster. Aan haar
en aan het overige dienstpersoneel wil hij dat men "un babiHement de
deuil en étoffe de laine" betaalt (de drie kosturnen samen komen in
het passief van de aangifte vpor, voor 60 fr.) Aan zijn zoon Adolphe
schenkt hij, als testamentuitvoerder een koppel kandelaars en aan de
· Société philharmonique te Brugge, waarvan hij voorzitter was, 300 fr.
(RAB, Reg. en Dom. Ser. 187, Brugge nr. 490).

187. DE VRIERE, Etienne-Charles-Hyacinthe. Geboren te Brugge
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op 4.02.1814, gestorven te Brussel op 17.04.1864, oud: 50 jaar. Gehuwd te Brussel op 15.07.1850 met Léonide-Marie-Désirée-Ghislaine
Mulle de Terschueren.
Eigenaar te Brugge.
Wordt op 34-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Roesbrugge-Haringe, maar wordt in 1856 niet herkozen.
In de Burgerlijke Stand van Beveren (IJzer) is hij onbekend.
De erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Léonide Mulle de
Terschueren, voogdes van Marie-Adelie, Etienne-Emile en GustaveEdouard de Vrière. Zij beloopt 330.060,98 fr. en bevat 357 ha 10 a 46 ca
gronden en huizen te Dudzele, Ramskapelle, Westkapelle, Aartrijke,
Torhout, Oostvleteren, Wulveringem, Beveren (IJzer), Hoogstade, Lo,
Stavele, Wenäuine, Poperinge, Steenkerke, Veurne, Oostkerke, Beernem,
Klemsker~e, Houtave, Meetkerke, St. Michiels, Uitkerke, Zedelgem,
Kortemark, Poperinge, Reninge, Voorme?:ele, Lampernisse, Nieuwkapelle, Gijverinkhove, Izenberge, Pollinkhove, Westvleteren, Avekapelle,
Leffinge, Slijpe,-Snaaskeike en Ramskapelfe (Veurne). Een deel van deze
goederen bezit hij voor de helft, de andere helft behorende aan zijn
zuster Adelaïde, echtgenote van ridder De Knuyt de Vosmaer, zij zijn
afkomstig van hun moeder Colette-Anne Y senbrant; van de andere
goederen bezit hij 1/ 4e, de overige 3/ 4 behorende aan zijn vader,
Pierre-Charles en zijn zuster (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1,
1864).

188. DE VRIERE, Etienne-Gustave-Edouard-Marie-Ghislain-Emile.
Geboren te Brugge op 9.11.1857, gestorven te Beernem op 8.11.1936,
oud: 79 jaar. Gehuwd1 o te Herenthout op 16.10.1883 met Adelaïde van
Reynegom de Buzet et d'Herenthoudt, 2° te Leuven op 11.10.1910 met
Anais Otto de Mentock en 3o te Beernem op 29.07.1926 met Marguerite
Isenbrant de Lendonck.
Eigenaar te Beernem.
Stichter en voorzitter van de Burgersgilde te Beernem (1881).
Medestichter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge
op 5.12.1885 en voorzitter (1891-1901). Sticht te Beernem een ganse
reeks maatschappijen : De Vrije Scholen, de Werkbeurs, de Onderlinge
Boerenleenbank, de Samenwerkende Stokerijen van Beernem, Roeselare,
Nieuwmunster en Strombeek, de Onderlinge Veeverzekering, de Onderlinge Geitenverzekering, de Geitenbond ter verbetering van het Geitenras,
de Muziekmaatschappij St. Cecilia; te Roeselare is hij medestichter van de
Samenwerkende Brouwerij te Roeselare, en te Brugge medestichter van
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de S.V. Brandverzekering van het arrondissement Brugge. Te Beernem
(1890), te Knesselare en te Wingene sticht hij cooperatieve melkerijen.
Op 27.05.1888 wordt hij, op 30-jarige leeftijd verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge. Op 15 juli 1914 neemt hij
ontslag. In de Raad is hij zeer actief.
Vanaf 1888 is hij regeerder van de Watering van Blankenberge,
vanaf 1889 lid van de toeziehtscommissie op de hervormingsscholen te
Ruiselede en te Beernem. Van 1891 tot 1925 is hij burgemeester van
Beernem. Tijdens deze ambtsperiode heeft de ophefmakende reeks
moorden plaats, de z.g. 'zaak van Beernem'.
In 1902 treffen wij hem aan als bestuurslid van de Automobile-Club
des Flandres. Section de Bruges. Het jaar daarop behoort hij tot
het inrichtend comité van de Algemene landbouwprijskamp te Brugge,
en ondervoorzitter van de Brugse landbouwcomice, waarvan hij in
1913 voorzitter wordt. Vanaf 1904 is hij lid van de Provinciale landbouwcommissie. Hij is ook nog lid van de Hoge Landbouwraad, voorzitter
van de commissie der Werkliedendecoraties, en voorzitter van de jury
voor landbouwprijskampen in de Provincie West-Vlaanderen.
Op 4.03.1919 wordt hij verkozen als provinciaal senator en behoudt
dit mandaat tot 1929.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Beernem en te St. Andries.
Iconografi e : portretten in het in de bibliografie vermelde werk.
Bibliografie: · M. Vermei re, G eschiedkundige schets van W est-Vlaanderens landbouw, Brugge 1935, pp. 465-466.

189. DE WILDE, Félix-Amand. Geboorteplaats en datum onbekend.
Gestorven te Wingene op 22.08.1838 . Gehuwd met Monica Claeyssens.
Schoonvader van F. Caïmo, provincieraadslid te Ruiselede.
Notaris te Ruiselede en te Wingene (18.08 .1827 - tot zijn dood).
Zijn notariaat wordt voortgezet door B. Van Outrive, provincieraadslid
te Ruiselede.
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Ruiselede, en blijft dit tot zijn dood. Behoorde vermoedelijk tot de liberale opinie. Van 1836 tot zijn dood is hij ,tevens burgemeester van
Ruiselede.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Monica
Claeyssens, voogdes van Felicie De Wilde. Zij vermeldt 7 ha 58 a 80 ca
grond en 2 huizen te Ruiselede en te Kanegem (RAK, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Tielt, nr. 166).
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190. D'HONDT, Adolf-Martijn, genaamd D'Hondt-Hoste. Geboren

te Blankenberge op 24.04.1843, aldaar overleden op 19.10.1897, oud:
54 jaar. Huwt aldaar op 18.04.1871 Maria-Francesca Hoste.
Gasthofhouder en reder.
Lid van het katholiek schoolcomité te Blankenberge (6.09.1879) en
weldoener van de katholieke scholen te Blankenberge. Bestuurslid van
de Burgerlijke Godshuizen (1887) en schatmeester van het Comiteit
van onderstand voor behoeftige visschers tijdens zeerampen (1887).
Lid van de werkrechtersraad (1890). Gemeenteraadslid (1890) en schepen (1891-tot zijn dood).
Wordt op ·24.05.1891 oud: 48 jaar, verkozen, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge, en blijft dit tot zijn dood. In de
Raad is hij niet actief.
Op 10.01.1897 wordt hij ondervoorzitter van de Maatschappij van
Onderlinge Bijstand gezegd Voorzienigheidskas voon visschers te Blankenberge.
Staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (18861897) met een rechtstreekse belasting van 1200 fr. en meer, en bezittingen te Blankenberge.

191. D'HONDT, Gustaaf-Adolf. Geboren te Blankenberge op 25.12.
1873, overleden te Hindhead (Gr.-Br.) op 14.03.1953, oud: 79 jaar.
Gehuwd met Maria-Catharina-Hubertina-Paula Michels.
Gasthofhouder en reder te Blankenberge.
Voorzitter van de beroepsschool voor vissers (vanaf 1897) en van
de zeevaartschool (vanaf 1900), schatmeester van het Comiteit van
onderstand voor behoeftige visschers tijdens zeerampen (vanaf 1900).
Voorzitter van de Fanfare St. Cecilia (1901). Gemeenteraadslid (19021921 en 1926-1931), schepen (24.03.1904-1907) en bprgemeester
(19.03 .1907-nov. 1914 en 12.02.1927-nov. 1931). Sinds 1906 is hij
lid van de werkrechtersraad.
Wordt verkozen op 1.05.1909 als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij is dan 35 jaar. Neemt ontslag in 1913 ingevolge
zijn verkiezing op 16.01.1913 als volksvertegenwoordiger voor Brugge
(tot 1919 ontslag).
In 1913 treffen wij hem aan als voorzitter van het Werk der kleding
van behoeftigen, erevoorzitter van de Bond der gasthofhouders, en van
Blankenberge Vooruit, ondervoorzitter van de Voorzienigheidskas der
visschers en hoofdman van Willem TeU.
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In 1915 is hij voorzitter van het comité van de Belgische vluchtelingen te Croydon.

192. D'HONDT, Henri, genaamd D'Hondt-Verheust. Geboren te
Wevelgem op 12.10.1840, aldaar overleden op 3.03.1894, oud: 53 jaar.
Huwt te Bissegem op 13.05.1874 met Sylvie Verheust
Landbouwkundige.
Lid (1871) en ondervoorzitter (2.05 .1887) van de landbouwcomice
van Kortrijk-Menen. Ondervoorzitter (1884); van de Vereniging tot
't verdedigen der vlasnijverheid te Kortrijk. Ondervoorzitter (1887) van
de Vereniging tot verdediging van de landbouw. Voorzitter (1889) van
de landbouwcomice van Menen, Majoor van de Burgerwacht (1890).
In 1890 wordt in zijn hoeve de eerste permanente melkerijschool van
het Rijk opgericht. Lid van de Provinciale landbouwcommissie (1892).
Wordt op 22.05.1892 verkozen, in de leeftijd van 51 jaar, als katholieg provincieraadslid voor het kanton Menen. Hij blijft dit tot zijn
dood.
Hij is ook nog lid geweest van de Nationale Maatschappij van Belgische Paardenfokkers en voorzitter van het muziekgenootschap Concordia.
Bibliografie : A la m ém oire de Mr. H enri D'H ondt . .. décédé à W evelghem Ie
3 mars 1894, s.l., s.n., 1894, s•, 16 p. (S.B.K.).

193. D'HUVETTERE, Charles. Geboren te Ruiselede op 7.01.1852,
gestorven te Sées (Orne) op 9.06.1940, oud 88 jaar. Gehuwd met Philomène Vandeputte.
Notaris te leper.
Gemeenteraadslid (vanaf 1896). Wordt op 5.06.1896 verkozen als
eerste suppleant op de katholieke lijst voor het kanton Ieper, en legt
op 17.11.1903 als effectief lid de eed af. Hij is dan 50 jaar. Hij behoudt
zijn .m andaat tot 1925.
In 1900 is hij bestuurslid en in 1913 voorzitter van de Spaar- en
Kredietmaatschappij Eigen Heerd.

194. DIERYCKX, Jean-François. Geboren te Torhout op 25.02.1798,
aldaar overleden op 15.03.1886. Huwt aldaar op 7.10.1827 met Johanna De Wulf.
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Notaris te Torhout (22.12.1824-7.02.1869).
Kapitein van de Schutterij (1827) en kolonel van de Burgerwacht.
Schepen (1830-1847 en 13.03.1858-1864), burgemeester (27.12.18471855 ontslag, en 26.01.1864-27.07.1870 ontslag) en gemeenteraadslid
(na 1870). Sticht in 1844 de Société agronomique de Thourhout.
Wordt op( 12.07.1848, in de leeftijd van 50 jaar, verkozen als (vermoedelijk) liberaal provincieraadslid voor het kanton Torhout. Hij blijft
dit tot 1866. In de Raad doet hij zich niet opmerken.
In 1849 sticht hij de Ecole d'agriculture, die in 1860 ' overgebracht
wordt naar Gembloux. In 1867 is hij lid van de landbouwmaatschappij
van het Westen, in 1868 voorzitter van de landbouwcomice te Torhout.
Hij is ook nog lid geweest van de Commission pour le défrichement du
Vrijgeweed.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1847-1869) met een belasting van 1362,55 fr. en bezittingen te Torhout
en in de arrondissementen Brugge, Oostende en Diksmuide.

195. DONNY, Théodore, genaamd Donny-Van Daele. Geboren te
Oostende op 29.03.1798, gestorven te Brugge op 3.11.1848, oud: 50
jaar. Gehuwd met Sopbie Van Daele.
Eigenaar en nijveraar te leper.
l.id en secretaris van de Kamer van Koophandel.
Gemeenteraadslid (14.07.1836) en schepen (1836). Wordt op 29.09.
1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton Ieper, hij is dan
38 jaar oud. Hij behoudt dit mandaat tot zijn dood. Hij behoort tot de
liberale opinie en staat aanvankelijk bekend als orangist.
In 1841 is er sprake van zijn kandidatuur voor de Kamer. Deze wordt
bestreden door Mgr. Boussen (BAB, Acta, 3.03.1841. Brief aan de deken van Ieper).
Op 13.07.1842 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie,
en neemt als gevolg daarvan ontslag als schepen én als gemeenteraadslid
van Ieper.
Vanaf 1846 is hij lid van de Union libérale. Hij is ook suppleant
vrederechter.

196. DOUTRELIGNE, CamieL Geboren te Kortrijk op 30.07.1853,
aldaar overleden op 8.11.1918, oud: 65 jaar. Huwt te Waregem op
10.10.1893 met Therese Verbrugghen, weduwe van Ceuterick.
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Stoker, handelaar in zaden te Waregem.
Gemeenteraadslid (18.01.1887-28.12.1895 en 10.09.1904 tot zijn
dood). Lid van het katholiek schoolcomité te Waregem (25.09.1889).
Wordt verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het
kanton Harelbeke op 5.06.1898. Vanaf 1901 in hij lid van het plaatselijk gezondheidscomité en bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen
en het Bureel van Weldadigheid.
Verkozen als effectief provincieraadslid op 5 .06.1904, in de leeftijd
van, 50 jaar. Hij behoudt dit mandaat, op onopvallende wijze, tot zijn
dood.
Van 2.01.1912 tot zijn dood is hij schepen van Waregem.

197. DOUTRELIGNE, Néotère-Narcisse-Gustave. Geboren te Kortrijk op 15.10.1854, aldaar gestorven op 11.04.1932, oud: 77 jaar. Huwt
te Kortrijk in eerste huwelijk met Victorine-Marie-Thérèse Soete, in
tweede huwelijk op 9.07.1884 met Hélène-Marie Soete.
Geneesheer.
Luitenant-Kwartiermeester van de Burgerwacht (1898). Gemeenteraadslid (1900).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk. Hij is dan 45 jaar. In 1921 is hij geen kandidaat
meer. Hij is zeer actief in de Raad.
Vanaf 1907 is hij lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie
voor het arrondissement Kortrijk.

198. DUFORT, Dominicus-Eugenius. Geboren te Moorsele circa
1776, aldaar overleden op 30.09.1843, oud: ongeveer 67 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar (?).
Stichtend lid van de Loge de l'Amitié te Kortrijk (1803). Burgemeester
van Moorsele (circa 1800-1818). Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1816-1836) en van de Gedeputeerde Staten (landelijke
stand) (14.07.1818-1836).
Hij behoudt beide mandaten in de nieuwe Raad, aangezien hij op
29.09.1836, 60 jaar oud, verkozen wordt als provincieraadslid voor het
kanton Moorsele en op 17.10.1836 verkozen als lid van de Bestendige
Deputatie. Hij blijft dit tot zijn dood. Vanaf 1837 zetelt hij ook in de
Provinciale landbouwcommissie.
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Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Julia Dufort, zijn zuster, Karolus-Ludovicus Bourgeois, echtgenoot valll Rosalie
Dufort, kind van wijlen Andreas Hernardus Dufort, broer van de overledene; en Lucia Dufort, dochter van wijlen Petrus-Joseph Dufort, eveneens broer van de overledene.
De aangifte vermeldt 6' a 05 ca, met een woonhuis te Moorsele, ter
waarde van 4.000 fr. en nog een woonhuis op cijnsgrond, ter waarde
van 333,33 fr. De kleren en lijnwaad worden geschat op 225 fr., de
'comptante penningen' bedragen 118,40 fr., allen samen 4.676,73 fr.,
waarvan af te trekken 844,23 fr. voor kosten van laatste ziekte en begrafenis.
De aangifte bevat een afschrift van zijn testament. Hij wil begraven
worden te Moorsele "met den grooten dienst en uitdeelinge aen den
armen van drie hectolitres tarwe geconverteerd in brood'. Aan zijn
2 zusters (waarvan 1 ondertussen overleden is) schenkt hij al zijn roerende goederen en het vruchtgebruik van alle onroerende goederen.
(RAK. Reg. en Dom. Ser. 187, Menen nr. 287).

199. DUFORT, Edouard-Constantin. Geboren te St.-Eloois-Winkel
op 4.07.1814, aldaar overleden op 25.02.1859, oud: 44 jaar. Huwt
waarschijnlijk te Moeskroen in 1844 of 1845 met Regina-Josepha Coulon (1808-1859).
Notaris te St.-Eloois-Winkel. (vanaf 1843)
Wordt op 12.07.1848 verkozen, 34 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Moorsele. Bij de volgende verkiezingen, in
1850, behalen de katholieken de overwinning en wordt hij gewipt. Maar
de daaropvolgende verkiezingen op 22.04.1854 zijn de liberalen weer
gunstig. Hij zetelt opnieuw in de Raad, maar in de daaropvolgende verkiezingen van 185 8 worden de liberalen definitief verslagen. In de Raad
speelt hij geen opvallende rol.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Reine Coulon,
weduwe en voogdes van Jules en Rector. De aangifte vermeldt 6 a 74 ca
met een herberg te St.-Eloois-Winkel, ter waarde van 2.000 fr. en
diverse leningen en obligaties, zo passief als actief, alles samen, na aftrek
van de kosten, 2.520,82 fr. (RAK Reg. en Dom. Ser. 187, Menen
nr. 303).

200. DUFORT, Evrard-Romain. Geboren te Ledegem op 20.07.1816,
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aldaar overleden op 1.12.1868, oud: 52 jaar. Ongehuwd. Zoon en opvolger van Jean-Leonard, raadslid te Ledegem.
Notaris te Ledegem (1849-1868).
Gemeenteraadslid (1855) en burgemeester (31.10.1855-tot zijn dood).
Wordt, in de leeftijd van 39 jaar, op 26.05.1856 verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Menen, maar bij de volgende verkiezingen van 1860 verslagen.
Wij konden zijn erfenisaangifte niet terugvinden.

201. DUFqRT, Jean-Léonard. Geboren te Moorsele op 7.10.1787,
gestorven te Ledegem op 22.03.1855, oud: 67 jaar. Huwt te Ledegem
op 5.01.1808 met Marie-Theresia Destoop. Vader van Evrard-Romain,
raadslid te Ledegem.
Notaris te Ledegem (1816-1849).
Gemeenteraadslid en burgemeester (1820 tot zijn dood). Lid van de
Provinciale Staten (landelijke stand) (10.05.1823-1836).
Wordt, in de leeftijd van 48 jaar, verkozen als provincieraadslid voor
het kanton Menen (29.09.1836). Hij blijft dit tot 1852, en behoort vermoedelijk tot de liberale opinie. In 1837 treffen wij hem aan als voorzitter van de Kamer van notarissen te Kortrijk, en in . 1843 als lid van
het Nijverheidscomité.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan ,in het Nederlands door EvrardRomain, notaris te Ledegem, en Victor Pycke, echtgenoot van SabinaFrancisca Dufort, notaris te Aalbeke. De aangifte bedraagt 183.903,81fr.
met 36 ha 72 a 22 ca gronden en vooral huizen (51) te Ledegem, Rollegem-kapelle, St. Eloois-Winkel, Rumbeke, Moorsele, Dadizele en Moorslede. Daarnaast heeft hij voor meer dan 35.000 fr. geld uitgeleend aan anderen ('gehypothekeerde obligatiën') (RAK., Reg. en Dom., Ser. 187,
Menen nr. 299).

202. DUJARDIN, Auguste-Englebert. Geboren te Brugge op 28.08.
1797, aldaar .overleden op 11.03.1852, oud: 54 jaar. GehuwdteEsen
op 13.05.1832 met Louise Van Dromme (1799-1871). Broer van
Jacques-Guillaume, raadslid te Brugge, schoonbroer van Henri Van
Dromme, raadslid te Esen, oom van Jules Boyaval, burgemeester .van
Brugge en senator.
Doctor in de .rechten (Gent). Eigenaar.
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1829-1836).
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Arrondissementscommissaris te Diksmuide (1827-1837), te Kortrijk
(1837-1841) en te Brugge (5.08.1841), afgezet door de homogeen liberale regering Rogier op 3.09.1847, samen met een tiental andere (cleri~
cale) arrondissementscommissarissen.
Op 39-jarige leeftijd wordt hij op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton Diksmuide, maar neemt het volgende jaar ontslag, na zijn benoeming te Kortrijk.
Vanaf 1842 treffen wif.hem aan als regeerder van de Watering van
Eyensluis-Grootreygarsvliet. Te Kortrijk is hij lid van de kantonale vereniging voor de oude vlasnijverheid.
Na zijn afstelling als arrondissementscommissaris wordt hij op 12.07.
1848 te Brugge verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1850 neemt hij ontslag.
Hij was lid .van de Provinciale commissie voor de statistiek en van de
Provinciale to~zichtscommissie op de Bedelaarswerkhuizen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Louise Van
Dromme, weduwe en voogdes van Jacques en Louisa. Zij vermeldt 35
ha 27 a 5 ca gronden en een hoeve te Westkápelle Heist en Dudzele,
en een totaal bedrag van 93.195,23 fr. (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187,
Brugge n• 498).

203. DUJARDIN, Jacques-Guillaume. Geboren te Brugge op 5.11.
1784, aldaar gestorven op 5 .11.1846. Huwt te Brugge in 1816 met Julie
Devaux. Broer van Auguste-Englebert, raadslid te Brugge, schoonbroer
van Charles Devaux, provinciaal griffier, en van Joseph-Comeille Spruyt,
raadslid te Harelbeke, schoonvader van Jules Boyaval, burgemeester van
Brugge en senator.
Eigenaar, li jnwaadfabrikant.
Gemeenteraadslid (1819-1844) en schepen (1831-1844). Neemt deel
aan het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829). Vanaf 1834 treffen
wij hem aan als regeerder van de Wateringen van de Oude Polder en van
de Nieuwe Polder van Zandvoorde. Vanaf 1836 als regeerder van de
Watering van Camerlinckx-Ambacht.
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanto
Brugge. Hij is dan 51 jaar. Hij behoudt dit mandaat, op onopvallende
wijze, tot zijn dood. Hij schijnt tot de liberale opinie te behoren.
In 1837 is hij lid van de Kamer van Koophandel ~n lid van de
Stedelijke Commissie voor de lijnwaadmarkt Op 11.03.1837 wordt hij lid
van de St. Sebastiaansgilde te Brugge. In 1840 is hij lid van het stedelijk
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comité voor de vlasnijverheid en schatmeester van de Stedelijke Academie.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1832-1846), met een belasting van 2.400,30 fr. Zijn bezittingen blijken
uit de erfenisaangifte gedaan door zijn enig kind, Julie, echtgenote van
Jules BoyavaL
De aangifte vermeldt alleen 497 ha grond en hoeven te Oostkamp,
Oudenburg, Zandvoorde, Stuivekenskerke, Lampernisse, Pervijze, Egge~
waartskapelle, Langemark, Passenda)e, Vladslo, Zedelgem, Leffip.ge,
Slijp{\ Werken-, Beerst, St. Laureins, Oostburg (Zeel.), Meyle (Zeel.) en
Aardenburg,(Zeel.) (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge nr. 489).

204. DUMORTIER, Adolphe-Jean-Baptiste-Joseph. Geboren te Outrijve op 23 .06.1822, aldaar overleden op 11.11.1873, oud: 51 jaar. Ongehuwd. Broer en opvolger van Henri, raadslid te Outrijve.
Eigenaar.
Burgemeester van Outrijve van 1848 tot zijn dood.
Wordt op 2.05.1858 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Avelgem. Trekt zich het jaar daarop terug.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door zijn schoonzuster
Annette Delehaye, weduwe van Henri, voogdes van Marie, Henriette en
Henri. De aangifte bedraagt 213.997,33 fr. en vermeldt 38 ha 81 a 86 ca
gronden en huizen te Bossuit, Outrijve, Avelgem, Otegem, Ingooigem,
Vichte, Scalafie en Anserreul.
Er is voor 6.522,50 fr. kleren, huisraad, sieraden en comptant geld en
voor 7.702,17 fr. schulden en kosten van laatste ziekte en begrafenis
(RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Harelbeke, nr. 200).

205. DUMORTIER, Henri-Pierre-Jean-François. Geboren te Outrijve
op 17.02.1821, gestorven te Gent op 13.09.1867, oud: 46 jaar. Huwt te
Gent met Annette Delehaye. Broer van Adolphe, raadslid te Outrijve.
Schoonzoon van de burgemeester van Gent.
Advokaat.
Wordt op 12.07.1848 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Avelgem, en op 28.07.1848 als lid van de Bestendige Deputatie.
Aan dit laatste mandaat verzaakt hij in 1856 wegens gezondheidsredenen.
Als raadslid neemt hij ontslag ingevolge zijn verkiezing op 10.12.1858
als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk. Hij blijft dit
tot 11.08.1864.
Hij wordt op 17.07.185 5 lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge en in
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1858 bestuurslid van de Association constitutionnelle conservatrice te
Kortrijk, en zetelt in het Nationaal bestuur van de associations constitutionnelles.
Zijn erfenisaangifte komt niet voor onder Harelbeke.

206. FEYS, ·Cyrille-Emile-Petrus-Karolus. Geboren te Steenkerke op
27.06.1870, gestorven te Beveren (IJzer) op 6.01.1942, oud: 71 jaar.
Gehuwd te Assebroek op 10.04.1901 met Louisa-Julia-Henriette Callewaert.
Brouwer te Beveren (IJzer), en burgemeester (1904-1920 en 19331941).
Wordt op 9.06.1912 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Roesbrugge-Haringe.

207. FLOOR, Auguste-Bernard. Geboren te Krombeke op 20.04.1825,
aldaar overleden op 15 .05.1890, oud: 65 jaar. Huwt op 20.09.1854 met
Juliana Capoen.
Gemeenteontvanger van Proven (9.04.1847), van Krombeke (31.07.
1847) en van Stavele (10.05.1849), ontvanger van de Openbare Onderstand van Stavele (11.12.1851), Westvleteren (1.03.1853), Krombeke
(5.03.1853) en Proven (22.11.1853), en gemeentesecretaris van Westvleteren (1.03.185 3), Krombeke (5 .03.185 3) en Stavele (17 .02.185 3).
Hij oefent al deze functies uit tot zijn dood, en wordt bij K.B. van 13.04.
1872 bovendien gemachtigd om daarnaast de functie van burgemeester
van Krombeke uit te oefenen (tot zijn dood).
Op 28.05.1860 wordt hij verkozen als onafhankelijk liberaal provincieraadslid .voor het kanton Roesbrugge-Haringe. Hij is dan 35 jaar.
Vier jaar later, bij de volgende verkiezingen, is hij het voorwerp van een
aanval in regel van de katholieke Propagateur van Ieper (14.05.1864)
die hem beschuldigt een windhaan te zijn. "tournant à droite, tournant à
gauche, tonjours du cöté d'ou il croit sentir le vent de la faveur et du
succès. . . 11 est de tous les partis et il se dit n'être d'aucun". In de
verkiezing wordt hij verslagen.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat (1875-1890), met een belasting van 1.508,56 fr., en bezittingen
te Krombeke, Roesbrugge-Haringe, Stavele, Oostvleteren, Westvleteren,
Woesten, Poperinge en Beveren (IJzer).
208. FLOOR, Jules-Emile-Cornelis. Geboren te Krombeke op 3.08.
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1855, gestorven te Roesbrugge-Haringe op 1.10.1906, oud: 51 jaar.
Huwt te Putte op 3.01.1891 met Adeline-Eugenie-Marie De Preter.
Komende van Lo, vestigt hij zich op 30.08.1884 als notaris te
Roesbrugge en oefent dit ambt uit tot zijn dood.
Wordt op 22.05.1887 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Roesbugge-Haringe, in de leeftijd van 31 jaar. Hij behoudt
dit mandaat tot zijn dood, maar speelt geen opvallende rol in de Raad.
Op 3.03.1891 wordt hij benoemd als suppleant vrederechter te Haringe.

209. FORREST, Pierre-Joseph. Geboren te Wervik op 28.03.1806,
aldaar overleden op 1.12.1866. Huwt vermoedelijk te Ieper, in 1859 met
Aimée-Mathilde Bomette.
Gemeentesecretaris (19.11.1830-1843), notaris (1834-?) en brouwer.
Gemeenteraadslid vanaf 10.01.1843, schepen vanaf 13.10.1848. Wordt
verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Wervik op 27.05.
1850, in de leeftijd van 44 jaar. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot
1862.
Op 13.06.1850 wordt hij aangesteld als burgemeester, maar in 1860
niet meer herkozen als gemeenteraadslid.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Aimée-Mathilde
Bornette 'brasseuse à Wervick'. Hij bezit 10 ha 54 a 83 ca grond,
maar vooral herbergen (20) te Wervik, Komen, Hollebeke en Geluveld.
Het totaal Actief beloopt 277.497,76 fr., maar het Passief bedraagt
voor niet minder dan 226.056,11 fr. aangegane leningen, waardoor de
aangifte sluit, na aftrek van de kosten, met 43.112,96 fr. boni. Bij
testament maakt hij al zijn bezittingen over aan zijn vrouw, op voorwaarde
dat zij bij haar dood aan de kinderen van zijn tante langs vaderszijde
50.000 fr. schenkt, hetzelfde voor de kinderen van zijn oom langs vaderszijde en voor deze van zijn nicht. (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Meneu
nr. 311).

210. FRAEYS (K.B. 15.04.1910 DE VEUBEKE), Ernest-Joseph-Emmanuel-Marie. Geboren te Brugge op 19.03.1852, gestorven te Lausanne
(Zw.) op 15.10.1918, oud: 66 jaar. Huwt te Ieper op 8.01.1878 met
Marie-Elisabeth Terrier, Schoonvader van P.H. de Coninck de Merckem,
raadslid te Merkem.
Eigenaar en bankier te Ieper.
Lid van het katholiek schoolcomité te Ieper (19.08.1879) en weldoener
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van de katholieke scholen te leper.
Wordt op 39-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ieper (24.05.1891). Wordt kort daarop gemeenteraadslid en schepen (4.03.1900-1903 en 11.01.1908-1914).
Vanaf 1891 treffen wij hem aan als bestuurslid van de stedelijke
academie, en van de nijverheidsschool. Het jaar daarop bestuurslid van
het Stadsmuziek, vanaf 1896 voorzitter van de maatschappij Ziekentroost,
vanaf 1898lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Ieper. In 1900 lid van de Spaar- en Kredietmaatschappij. Eigen Heerd. In 1901 voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen vanaf 1903 bestuurslid van de rijksmiddelbare school, vanaf 1906
bestuurslid van het stedelijk museum en vanaf 1908 bestuurslid van de
stedelijke muziekschool.
In 1912 neemt hij ontslag als provincieraadslid - hij was weinig actief
in de Raad - ingevolge zijn verkiezing op 2.06.1912 als senator voor
het arrondissement Kortrijk-Ieper. Hij blijft dit tot zijn dood.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1893-1913) met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en
bezittingen te Veurne, Ieper, Dikkebus, Vlamertinge, Koksijde, Elverdinge,
Brielen.

211. FRAEYS, Pierre-Marie-Joseph, genaamd Fraeys-Vergauwe. Geboren te Torhout op 1.11.1785, aldaar gestorven op 5.05.1855. Gehuwd
op 4.02.1807 met Thérèse Vergauwe.
Chef van de muziekmaatschappij St. Cecilia in 1826.
Politiecommissaris (zeker in 1837). Vanaf 16.12.1844 tot zijn dood,
vrederechter te Torhout. Hij schijnt ook gemeenteraadslid en schepen
te zijn geweest.
Wordt op 54-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Torhout (25.05.1840) . De wet op de onverenigbaarheden noopt
hem af te treden in 1848. In de Raad valt hij niet op. Zijn politieke opinie
is onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Charles, advokaat te Brugge, Henri, notaris te Brugge, Victor, koopman te Gent,
Louis, doeter in de medicijnen en professor aan de universiteit te Gent,
Constant, zaakbestuurder te Torhout, Thérèse, bijzondere te Torhout,
Eugène, kandidaat notaris te Brugge, Pauline, religieuze te Namen,
Sidonie, religieuze te Gent, Clémence, religieuze te Luik, Paul, postbediende te Oostende en Adolf, student aan het Seminarie te Brugge. De
erfenis bedraagt 19.964,48 fr. aan 'zuivere baten' met 23 ha 74 ca
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grond en 6 huizen te Torhout en Kortemark (RAB, Reg. en Dom., Ser.
187, Torhout nr. 259).

212. FRAEYS, René-François-Aimé-Marie. Geboren te Merkern op
14.12.1844, gestorven te Brugge op 28.01.1926, oud: 81 jaar. Huwt
te Gent met Christine van der Straeten (1862-1931).
Notaris te Brugge (30.05.1876-30.01.1908).
Gemeenteraadslid te Brugge (1872) en schepen (19.10.1901).
Stelt zich in 1874 kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen te
Torhout met de steun van Mgr. Faict (BAB Acta 29.04. en 1.05.1874)
maar mislukt.
Wordt op 28.05.1877 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Brugge, in de leeftijd van 32 jaar. Hij zal dit blijven tot 1921. In
de Raad is hij zeer actief, en van 28.10.1913 tot 1921 is hij voorzitter
ervan.
In 1882 wordt hij lid en vanaf 1906 voorzitter van de bestuurscommissie van de stedelijke muziekschool. Hij was ook nog ondervoorzitter van
het koor van La Concorde.
Hij staat ingeschreven op de tweede aanvullende lijst van verkiesbaren
voor de Senaat, (1885-1908) met een belasting van 1.114,42 fr. en bezittingen te Blankenberge, Dudzele, Zedelgem, Brugge, Vlissegem, Nieuwmunster, Wenduine, Aalter, Mere, St. Maartens-Latem, Zingem, Lochristi
en Knokke.
Iconografie: Geschilderd portret door J. Van de Fackere, op het Provinciaal
Hof te Brugge (1924).

213. GELLYNCK, Pierre-Joseph. Geboren te Izegem op 24.01.1774,
aldaar overleden op 28.02.1837, oud: 63 jaar. Ongehuwd.
Notaris te Izegem (1796-1834).
Lid van de Conseil général du Département de la Lys (1800-1814).
Wordt op 62-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Izegem (29.09.1836). Opinie onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn broer
Jan Francis, notaris te Antwerpen, algemeen legataris (ten nadele van zijn
zuster Rosalie). Het actief bedraagt 20.068,56 fr., inbegrepen 2 ha 65 a
99 ca grond en hoeve te Rumbeke en 7 a 82 ca met 6 huizen, waaronder
een herberg en brouwerij te Izegem. Het passief beloopt 10.384,45 fr.
aan hypothecaire leningen en schuldbekentenissen (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Roeselare nr. 72).
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214. GERNIERS, Victor. Geboren te Anzegem op31.12.1849, overleden te Kaster op 24.02.1939, oud: 89 jaar. Huwt te Zwevegem op
27.11.1876 met Emerence Demeester.
Landbouwer te Kaster.
Gemeenteraadslid vanaf 5.03.1882 en burgemeester van 24.05.1894 tot
zijn dood.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Avelgem, en op 5.06.1904, in de leeftijd van 54 jaar,
als effectief lid. Hij blijft dit tot 1921, en speelt geen opvallende rol in
de Raad.

215. GESQUIERE, Louis. Geboorteplaats en datum en sterfplaats en
datum niet teruggevonden te Wameton.
Eigenaar.
Secretaris van het katholiek schoolcomité te Wameton (29.09.1879).
Wordt verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het
kanton Mesen, op 3.06.1900. Op 8.07.1914 wordt hij effectief lid en
blijft dit tot 1921.

216. GHEERBRANDT, Edmond-Florimond. Geboren te Wakken op
1.04.1815, aldaar overleden op 6.10.1881, oud: 66 jaar. Huwt te Wakken
op 12.08.1835 met Louise-Julie Derijm.
Eigenaar en fabrikant.
Wordt op 33-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Oostrozebeke (12.07.1848). In 1862 niet herkozen.
Burgemeester van Wakken van 30.12.1854 tot zijn dood.

217. GHESQUIERE, Auguste. Geboren te Menen op 19.11.1788,
aldaar gestorven op 25.07.1863, oud: 74 jaar. Huwt te Menen op 3.07.
1812 met Isabelle Dela Royère.
Lid van de Provinciale Staten (stedelijke stand) (1821-1828).
Burgemeester van Menen (18.03.1824-17.09.1832 ontslag en 22.04.
1846-4.03.1854 ontslag).
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 59 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Menen. In de Raad is hij zeer actief. In
1856 wordt hij niet herkozen.
Zij erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Isabelle Dela
Royère, zijn weduwe, en door Octavie Ghesquière, particuliere te Menen,
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Jean-Baptiste, verzekeringsdirecteur te Gent, Marc-Auguste, handelaar te
Brussel, Joseph-Louis, handelaar te Menen, Emile, advokaat te
Kortrijk en Constantin, onderpastoor te Geluwe. De aangifte beloopt
321.118,75 fr., met 112 ha 93 a 9 ca huizen en vooral bossen te Menen,
Geluwe, Dadizele, Zandvoorde, Komen, Moorsele, Zillebeke, Beselare,
Boezinge, Langemark, Roeselare, Rumbeke, Zonnebeke, Passendale,
Moorslede en Westvleteren (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Menen nr.
308).

218. GHEYSENS, Camillus-Charles. Geboren te Harelbeke op 6.09.
1823, aldaar gestorven op 6.01.1901, oud: 77 jaar. Ongehuwd. Zoon van
Carolus, notaris en raadslid te Harelbeke.
Notaris te Harelbeke (vanaf 1858).
Burgemeester van 1.12.1856 tot 1858 (ontslag). In 1866 opnieuw
als schepen benoemd, hij aanvaardt deze benoeming niet.
Wordt op 23.05 .1864, in de leeftijd van 40 jaar, verkozen als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. In 1868 stelt hij
zich geen kandidaat meer.

219. GHEYSENS, Charles-Louis. Geboren te Harelbeke op 13.07.
1795, aldaar overleden op 15.12.1871, oud: 76 jaar. Gehuwd met
Sophia Lefevre. Vader van Camillus, notaris en raadslid te Harelbeke.
Notaris te Harelbeke (van ? tot 16.04.1858).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1819-1836).
Neemt deel aan het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829).
Burgemeester van 1848 tot 1856 (ontslag), in 1859 is hij schepen.
Wordt op 53-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Harelbeke (12.07.1848). Hij trekt zich terug in 1864.
Van 9.07.1858 tot 1862 is hij lid van de Bestendige Deputatie, maar
neemt ontslag om gezondheidsredenen.

220. GIELIS, Petrus. Geboren te Uitkerke op 21.12.1838, aldaar
gestorven op 21.03.1910, oud: 71 jaar. Gehuwd met Maria-Clara
Maenhoudt.
Landbouwer.
Gemeenteraadslid, schepen (vóór 1872).
Lid van het katholiek schoolcomité te Uitkerke (29.08.1879) en weldoener van de katholieke scholen te Uitkerke.
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Wordt op 26.10.1894 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Brugge. Hij is dan 53 jaar. In 1898 trekt hij zich terug.
Op 31.12.1903 wordt hij benoemd als burgemeester van Uitkerke en
blijft dit tot zijn dood.

221. GILLES DE PELICHY, Jean-Louis-Ghislain. Baron. Geboren
te Antwerpen op 8.04.1837, aldaar overleden op 28.10.1919, oud:
82 jaar. Huwt te Antwerpen op 11.05.1861 met Matbilde Moretus. Zoon
van Louis-Joseph, senator, schoonbroer van A. del Fosse et d'Espien ~ .
raadslid te Spiere.
Eigenaar te Izegem.
Wordt verkozen, 37 jaar oud, op 24.05.1875 als katholiek provincieraadslid voor het kanton Izegem. Hij blijft dit tot zijn dood.
Gemeenteraadslid (23.02.1881-31.12.1884 en 17.11.1895-3.07.1913).
Stichter van de 2e Katholieke Kring te Izegem, en van de St. Antoniusschool te Emelgem. Erevoorzitter van het Mandelkoor (in 1900).
Staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1888-1913) met een belasting van 2.007,83 fr. , en bezittingen
te Ingelmunster, Oekene, Izegem, Beveren (R.), Emelgem, Gits, St. Andries, Klemskerke, Koekelare, Leffinge, Meetkerke, Boekhoute, Snaas- .
kerke, Stalhille, Zevekote, Ichtegem en Molembaix.

222. GILLIODTS, Rector. Geboren te Brugge op 15.05.1829. Sterfplaats en -datum onbekend. Gehuwd te Brussel met lda De Cocq.
Eigenaar, bankier.
Lid (4.08.1860) en ondervoorzitter van de Société La Concorde.
Ondervoorzitter van de Association constitutionelle et conservatrice.
Lid van het Centraal comité van St. Pieterspenning voor het bisdom
Brugge (1865-1875).
Wordt op 23.05.1864, in de leeftijd van 35 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1877 neemt hij ontslag
ingevolge het faillissement van de bank Langrand-Dumonceau, waarvan
hij de plaatselijke beheerder was te Brugge. Zijn faillisement beloopt
2.500.000 fr., volgens de Joumal de Bruges van 4.08.1877.
Hetzelfde jaar verlaat hij de stad en ontvangt bij zijn vertrek de
volgende brief van Mgr. Faict (BAB Acta 10.08.1877). "Je ne veux pas
que vous quittiez Bruges, sans quelques lignes de ma main. J'ai souffert
et je souffre plus que beaucoup d'autres de ce qui vous est arrivé. Je me
suis dit aussi que si vous m'aviez demandé un demi mot de conseil
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au début de vos entreprises, . rien de ce que nous déplorons ne serait
survenu. Car enfin, tel que je vous connais, vous êtes trap bon et trap
confiant pour pouvoir jamais vous accuper d'affaires financières. S'il vous
arrive de devoir vous y employer encore, que ce ne soit qu'en sous-ordre.
Je serai taujours heureux de vos nouvelles. Je suivrai Ie petit Jean de
l'reil et du creur et j'interviendrai valantiers en sa faveur, auprès du Supérieur de St. Louis à Bruxelles, lorsque le moment sera venu. »
In de bevolkingsregisters te Brugge staat niet opgegeven waarheen hij
vertrokken is, waarschijnlijk naar Brussel en Parijs, want in januari
1889 schrijft Mgr. Faict een brief aan Jean Gilliodts, die bij zijn ouders
te Parijs verblijft.
223. GILLON, Leopold-Edouard-Louis. Geboren te Kortrijk op 17 .11.
1868, aldaar gestorven op 18.01.1948, oud: 79 jaar. Huwt te Kortrijk op
28.04.1900 met Marie-Louise Lengier (1877-1963). Vader van Leopold,
raadslid te Kortrijk en lid van de Bestendige Deputatie.
Advokaat, pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg (7.12.1896).
Gemeenteraadslid (1899-1946). Suppleant vrederechter (1900).
Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen
in het arrondissement Kortrijk (1905).
Verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Kortrijk, vanaf 14.06.1908.
Schepen van Kortrijk (1913-1929 en 1932-1938). Bestuurslid (1913)
van de stedelijke muziekschool en voorzitter (1920 tot zijn dood), bestuurslid van de rijksmiddelbare school (1913), voorzitter van de Koninklijke Stadsfanfare (1913) en van de koorzangmaatschappij Arniticia
(1913).
Wordt op 1.07.1927, in de leeftijd van 58 jaar, effectief provincieraadslid en blijft dit tot zijn ontslag in 1936.
Burgemeester van Kortrijk van 1929 tot 1932.
224. GLORIE, Cyrille-Béni-Marie. Geboren te Nieuwkerke op 7 .06.
1851, aldaar gestorven op 21.05.1900, oud: 49 jaar. Aldaar gehuwd
op 13.12.1879 met Marie-Thérèse Vandenboogaerde. Doctor in de
rechten, en notaris te Nieuwkerke (vanaf 17.10.1879). Wordt op 29.06.
1880 benoemd tot schepen.
Op 22.05.1882 wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Mesen. Hij is dan 31 jaar. In de Raad is hij niet actief. In
1890 stelt hij zich geen kandidaat meer.
Van 24.06.1882 tot zijn dood is hij burgemeester van Nieuwkerke.
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225. GLORIE, Jean-Eugène. Geboren te Nieuwkerke op 26.07.1816,
aldaar overleden op 18.12.1853, oud: 37 jaar. Huwt te Nieuwkerke op
7.06.1848 met Eugenie Française Markey.
Eigenaar.
Wordt op 32-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Mesen (12.07.1848). In 1850 niet herkozen.

226. GODDYN, Jean-Albert, genaamd Goddyn-Devaux. Geboren te
Brugge op 26.10.1796, aldaar gestorven op 10.07.1874, oud: 77 jaar.
Huwt te Brugge met Virginie-Joséphine Devaux. Schoonbroer van Paul
Devaux, volksvertegenwoordiger.
Stadsontvanger. Eigenaar van de publieke weegschaal St. Jan.
Ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor de gevangenissen
in het arrondissement Brugge (1840). Regeerder van de Watering van
Eyensluis-Groot-Reygarsvliet (1846) en directeur van de Hazegrassluis
(1846), regeerder van de Watering van Camerlinckx-Ambacht (1852) en
regeerder van de Grote Westwatering (1856) . .Bestuurslid van het Patronaatschap der vrijgestelde veroordeelden (kanton Brugge) (1859).
Wordt op 28 .05.1860 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Brugge, in de leeftijd van 63 jaar. In 1864 wordt hij niet herkozen.
In de Raad doet hij zich opmerken door zijn radicaal liberalisme. Van
1867 tot 1874 is hij bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge.
Hij staat op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1846 en
1849) met een belasting van 2021,30 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Rector Goddyn,
eigenaar te Brussel, Zoé Goddyn, echtgenote van Louis Carbon, handelaar te Oostende, Adèle, eigenaar te Brugge en Emile, substitut van de
Procureur des Konings te Gent. De aangifte beloopt 542.007,35 fr. en
vermeldt 440 ha 84 a 36 ca gronden en huizen te Brugge, St. Pieters,
Nieuwmunster, Ramskapelle, Hoeke, Uitkerke, Oude.nburg, Oostkerke,
Kortemark, Hooglede, Keiem, Schare, Ieper, Slijpe en Mannekensvere.
(RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1874).

227. GOETHALS, Emilius-Maria-Josephus-Antonius-Joannes-Baptist.
Geboren te Ieper op 11.10.1854, gestorven te Meulebeke op 9.03 .1932,
oud: 77 jaar. Gehuwd te Kruibeke op 22.05.1877 met Marie-SophieMathilde Mertens.
Brouwer te Meulebeke.
Weldoener van de katholieke scholen te Meulebeke (1879-1884).
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Gemeenteraadslid (1884), schepen (1885) en burgemeester (22.09.18881920).
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton
Meulebeke op 27.05.1889, met de steun van Mgr. Faict (B.A.B. Acta
11.05 .1889 brief aan de pastoor van Meulebeke). Hij is dan 34 jaar. Hij
behoudt zijn mandaat, zonder zich te doen opmerken in de Raad, tot
zijn verkiezing als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare-Tielt op 12.11.1912 (tot 1919).
Sinds 1892 is hij lid van het Beschermcomité voor werkmanswoningen
in het arrondissement Tielt, in 1901 treffen wij hem aan als voorzitter
van de fanfare van St. Cecilia, de Maatschappij van Onderlinge Bijstand
Helpt U en God zal U helpen, de pensioengilde Zaaien om te maaien
en het St. Vincentius a Paolo genootschap.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.895,29 fr. en bezittingen te Meulebeke.
228. GOETHALS, Gustave-François-Marie-Gislène. Geboren te Kortrijk op 18.07.1831, gestorven te Kortrijk op 15.02.1895, oud: 63 jaar.
Huwt te Kortrijk op 27.01.1869 met Marie-Hélène-Henriette Vercruysse.
Neef van Jean Goethals, raadslid te Kortrijk.
Doctor in de rechten. Advokaat.
Wordt op 29-jarige leeftijd verkozen als onafhankelijk (katholiek) provincieraadslid voor het kanton Kortrijk, op 27.05.1861, en het jaar daarop,
op 4.07.1862, als lid van de Bestendige Deputatie. In 1866 werd hij door
de Katholieke kiesvereniging te Kortrijk als haar kandidaat voorgedragen,
als protest daartegen- hij wou onafhankelijk blijven- trok hij zijn kandidatuur in, en werd dus niet meer verkozen.
In 1869 is hij bestuurslid, vanaf 1877 ondervoorzitter en vanaf 1890
voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen te Kortrijk. Vanaf 1885 treffen
wij hem aan als lid van de Provinciale Toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Kortrijk. Hij is ook voorzitter
geweest van de Berg van Barmhartigheid en van de kerkraad van St.
Rochus.
229. GOETHALS, Ives, genaamd Goethals-Van Wambeke. Geboren te
Tielt op 22.02.1811, sterfplaats en -datum onbekend. Gehuwd met Van
Wambeke.
Wordt in de leeftijd van 59 jaar verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Tielt, op 5.07.1870. Hij blijft dit gedurende 2 jaar, en
verdwijnt dan om onbekende redenen uit de Raad.
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Opzoekingen naar nadere gegevens door het stadsbestuur van Tielt
bleven vruchteloos.
/

. GOETHALS, Jean-François-Antoine. Geboren te Kortrijk op
18.1 1. 794, gestorven te Brussel op 15.08.1875, oud: 80 jaar. Ongehuwd.
Oom van Gustave, raadslid te Kortrijk.
Kapitein van de Burgerwacht (1830) en vice-president van de Réunion
centrale (1830).
Arrondissementscommissaris van Kortrijk (23.1 0.1830-29.1 0.1836).
Lid van het Nationaal Congres (1831). Volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Kortrijk-leper (29.08.1831-8.11.1832 ontslag).
Wordt op 39-jarige leeftijd verkozen, op 29.09.1836, als provincieraadslid voor het kanton Kortrijk, en op 17.10.1836 als lid van de Bestendige
Deputatie. Speelt een zeer belangrijke rol in de Raad. In 1862 trekt hij
zich terug. Hij was katholiek.
lq 1841 beveelt Mgr. Boussen aan de deken van A velgem met zijn
pastoors naar de beste middelen te zoeken om J. Goethals (samen met
gouverneur F. de Mûelenaere enD. De Haerne) te doen verkiezen bij de
aanstaande parlementsverkiezingen (BAB, B. 273 brief van 28.04.1841).

231. GOUPY DE BEAUVOLERS, Adolphe-Emmanuel-Louis-HubertGhislain. (1888 Burggraaf). Geboren te Brugge op 2.06.1825, overleden
te Hasselt op 21.04.1894, oud : 68 jaar. Gehuwd te Oostkamp op
30.05.1853 met Idalie-Julie Rotsaert de Hertaing (1829-1891). Neef
van Ed. Prosper de Nieulant, raadslid te St. Andries.
Eigenaar te St. Andries.
Attaché aan de Belgische legatie te Den Haag (17 .11.1846). Lid van de
St. Sebastiaansgilde te Brugge (29.05.1848). Lid (15.01.1852), onderluitenant (1859) en kapitein-kommandant van de Chasseurs-Eclaireurs de
Bruges (31.03.1867-22.06.1873). Regeerder van de Watering van de
Moere te Meetkerke (1854). Lid van de Hoge Raad voor de Landbouw
(1855). Lid en Hoofdman van de Vrije Archiers van St. Sebastiaan te St.
Kruis (1858), en bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid te Brugge
(1858).
Wordt op 24.05.1858, 32 jaar oud, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1864 wordt hij niet meer herkozen. In de
Raad doet hij zich niet opmerken.
Lid (1859) en secretaris (1~64) van de Concert de Réunion te Brugge.
Gemeenteraadslid van Brugge (1860-1867). Ondervoorzitter van de Ver508
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eniging van Hovingbouw en Kruidkunde (1864), ondervoorzitter van de
Breydelcommissie (1867). Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op
de gevangenissen in het arrondissement Brugge (1867). Arrondissementscommissaris voor Brugge-Oostende (19 .11.1867 -1879). Voorzitter van
De Vrienden van de Schamele Arme (1868). Lid van de Société de chasse
pour la répression du braconnage te Brugge (1870).
Wordt op 5.04.1879 benoemd als gouverneur van Limburg en blijft
dit tot zijn dood.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1866-1879)
met een belasting van 1.160,83 fr. en bezittingen te Brugge en in de
arrondissementen Brugge, Oostende en Veurne.
Iconografie: Portret in het boek van F. De Witte, 500 jaar Vrije Archiers van ...
St. Sebastiaan .. ., Brugge 1975, p. 88.
Literatuur: Rtfponse à la question : Faut-il encourager l'agriculture? 1' éd.,
Bruges, P.C. Popp, 1855, 8' , 18 p., 2' éd. id. 1855, 22 p. (ADB).
Bibliografie : L. Roppe, Goupy de Beauvolers, burggraaf A dolf .. . in Nationaal
Biogra fisch Woordenboek 5(1972) coll. 397-399.

232. HAECK, Maurice. Geboren te Harelbeke op 14.03.1873, gestorven te Kortrijk op onbekende datum. Ongehuwd.
Eigenaar te Harelbeke, afgeschreven voor Kortrijk op 4.09.1914.
Wordt verkozen op 5.06.1904 als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Harelbeke. Legt als effectief lid de eed af op ·
23.04.1914, hij is dan 41 jaar. Hij blijft zetelen in de Raad tot 1921.
In 1904 is hij voo"rzitter van de Katholieke Bond te Harelbeke,
voorzitter van de maatschappij voor ouderdomspensioenen, voorzitter van
het St. Vincentins a Paolo genootschap voor de dekenij Harelbeke en
afgevaardigde in de Middenraad te Brugge (sinds 1901), erevoorzitter
van de wielrijdersbond De Liedericks-Vrienden, lid van de kerkraad
van St. Salvators, bestuurslid van de Jongelingenkring en lid van het
katholiek Komiteit van Kiezerslijsten.

233. HERWIJN, Charles-Louis. Geboren te~ Bailleyl op 18.08.1769,
gestorven te Brugge op 29.11.1851 , oud: 83 jaar. Huwt te Dikkebus op
6.08.1792 met Marie-Catherine-Eugénie Plantefeve (1764-1829).
Ontvanger (1798) en verificateur (1804) van de Registratie te Ieper,
ontvanger (1808) te Eeklo en directeur van de Registratie te Brugge.
Kiezer voor- de Nederlandse Grondwet (1814).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand 1821-1823 en stedelijke
stand 1830-1831), gemeenteraadslid van Brugge (Hollands Regime).

-.........,
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Samen met Is. Jullien en F. de Mûelenaere, provinciaal commissaris
(okt.- 12.12.1830) in afwachting van de benoeming van een gouverneur.
Genaturaliseerd op 17.05.1831.
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Brugge, maar verzaakt onmiddellijk aan dit mandaat. Hij is dan 67 jaar.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1831-1836)
met een belasting van 2.500 fr., en bezittingen te Brugge en in het arrondissement Brugge.
Bibliografie: J. Jourdain, Contribution à la généalogie et à l'histoire de la
Familie Herwyn , s.l., s.n., s.d., pp. 126-127.

234. HEYVAERT, Théodore-Frédéric-Ernest. Geboren te Gistel op
21.11.1803, aldaar overleden op 20.11.1873, oud: 70 jaar. Gehuwd
te Brugge met Mélanie-Jeanne De Busschere (1817-1870). Schoonbroer
van A.A. De Busschere, notaris en raadslid te Brugge. Vader van Th. P.
Heyvaert, gouverneur.
Neemt op 13.01.1833 te Gistel het notariaat van zijn schoonvader
over.
Luitenant van de Burgerwacht, neemt in 1831 deel aan de gevechten
van de Hazegraspolder. Burgemeester van Gistel (zeker in 1836) tot zijn
dood. Regeerder van de Watering van Gistel West over de Waere (1847).
Wordt op 27.05.1850, in de leeftijd van 46 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton GisteL Hij blijft dit tot zijn dood. In de Raad
is hij actief. Hij behoort vermoedelijk tot de zeer gematigde liberale
opinie.
Vanaf 1856 treffen wij hem aan als regeerder van de Grote Westwatering, vanaf 1867 als bestuurslid van de Landbouwmaatschappij van het
Westen en vanaf 1868 als voorzitter van de landbouwcomice te GisteL

235. HORRIE, Henricus-Amandus, genaamd Horrie-Deckmyn. Geboren te Roeselare op 5.06.1806, aldaar overleden op 5.09.1901. Oud:
95 jaar. Huwt te Roeselare op 24.10.1838 met Barbara Deckmyn. Vader
van Hendrik jr., raadslid te Roeselare.
Borduurder, kuntschilder.
Stichter (1837) en directeur (tot zijn dood) van de stedelijke academie.
Medestichter (1844), bibliothecaris (1845-1850), voorzitter (13.01.185411.03.1892) en deken (vanaf 1892) van De Vriendschap. Gemeenteraadslid (15 .1 0.1849 -tot zijn dood).
Lid (13.03.1863) van de katholieke maatschappij De Eendragt.
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Wordt op 28.05.1866, in de leeftijd van 58 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Onder druk van de Westvlaamse Bond voor Taal en Volk, manifesteert hij zich vanaf de jaren 70
als strijdend Vlaams en democraat. Is zeer actief in de Raad. In 1892
trekt hij zich terug.
Van 1875 tot 1878 is hij voorzitter van het Davidsfonds. Hij is ook
voorzitter geweest van de kerkraad van St.Michiel, en van de Katholieke
Kring te Roeselare. Vanaf 1885 is hij lid van de plaatselijke gezondheidscommissie.
Bibliografie : A. Deweerdt, 100 jaar Davidsfonds te Roeselare, Roeselare, 1975,
pp. 18-19.

236. HORRIE, Hendrik (junior). Geboren te Roeselare op 22.06.1846,
gestorven te Ronse op 6.04.1922, oud: 75 jaar. Ongehuwd. Zoon van
Henricus, raadslid te Roeselare.
Handelaar te Roeselare. Afgeschreven voor Ronse op 21.09.1909.
Erelid van de Verenigde Vrienden te Rumbeke (in 1865), lid (1867) en
voorzitter (1887) van het stadsmuziek (jongelingenkring). Onderluitenant
(1877), kapitein (1880) en majoor (1891) van de Burgerwacht. Bestuurslid
van de Burgerlijke Godshuizen (1889) en voorzitter van de Bosseniers van
St. Miehiel (1889). Lid van de Toneelraad van Deugd en Vreugd (in
1893). Lid van de Katholieke Volksbond (in 1896).
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton
Roeselare op 5.06.1898. Hij is dan 52 jaar. In de Raad doet hij zich niet
opmerken, en ·neemt ontslag in 1901. Gemeenteraadslid (vermoedelijk
van 1902 tot zijn ontslag in 1909). Circa 1900 voorzitter van De
Vriendschap.
Literatuur: Aurelius. Drama in één bedrijf, gevolgd door Twee verzoeningen en
half. Blijspel in twee bedrijven (1881).
- Was het een Droom ? en Vandaag en m orgen. Tw ee kluchtspelen. Roesela re
1885, 8" (K.B.).
- Welf en Wibeling, drama .. ., Roeselare 1883, 8" (K.B.).

237. HOUTAVE, Joseph. Geboren te Damme op 24.05.1837, aldaar
overleden op 14.04.1904, oud: 66 jaar. Huwt, vermoedelijk te Oostkerke met N athalie Callewaert.
Landbouwer.
Gemeenteraadslid en burgemeester (30.10.1895 tot zijn dood).
Wordt op 5.06.1898 als tweede suppleant verkozen op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge.
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238. HUYGHEBAERT, Jules-Norbert-Joseph-Marie. Geboren te
Handzame op 15.08.1869, gestorven te Evere op 5.03.1954, oud:
84 jaar. Huwt te Menen op 22.04.1896 met Magdalena-Julienne-LeoniaMaria Vandenberghe.
Brouwer en later houthandelaar te Nieuwpoort
Gemeenteraadslid (1895) en schepen (1909). In 1906 is hij kapitein
van de Burgerwacht, en voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen. Wordt
op 4.06.1912 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het
kanton Nieuwpoort. Op 1.07.1920 legt hij, in de leeftijd van 50 jaar, als effectief lid de eed af, maar wordt in 1921 niet herkozen.
In 1913 is hij voorzitter van de koorzangmaatschappij Willen is Kunnen en van 1927 tot 1933 is hij burgemeester van Nieuwpoort.

239. ISERBYT, Hendrik. Geboren te Bossuit op 12.06.1870, aldaar
overleden op 27.01.1943, oud: 72 jaar. Huwt te Helkijn op 9.01.1896
met Julienne Samain.
Landbouwer en vanaf 1930 nijveraar.
Gemeenteraadslid (24.10.1895) en burgemeester (1.01.1896 tot 31.12.
1923). Wordt op 5.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Avelgem. Legt op 4.07.1899, in de leeftijd van
29 jaar, de eed af als effectief lid. Hij blijft zetelen in de Raad op onopvallende wijze tot 1921 en trekt zich dan terug.
Vanaf 1910 is hij lid van de Provinciale landbouwcommissie.

240. IWEINS (1885 D'EECKHOUTrE), Henri-François-Joseph, genaamd Iweins-Storm. Geboren te Ieper op 16.03.1837, aldaar overleden op
31.12.1902, oud: 65 jaar. Huwt te Breda op 10.02.1863 met MarieJeanne Storm. Vader van Henri, jr., raadslid te Ieper.
Eigenaar te leper.
Wordt op 27.05.1872, in de leeftijd van 35 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ieper, verliest 4 jaar later zijn
zetel, maar wordt opnieuw verkozen op 26.05 .1879 en behoudt dit mandaat tot zijn ontslag, ingevolge zijn verkiezing op 14.10.1894 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper. In de Raad is hij actief.
Op 19.08.1879 wordt hij lid van het katholiek schoolcomité voor de
dekenij Ieper, en weldoener van de katholieke scholen te leper. Hij is
voorzitter van de kerkraad van St. J acobs, en van de Association conservatrice d'Ypres.
Vanaf 1886 is hij lid van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht te
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Mesen. In 1891 wordt hij verkozen als katholiek gemeenteraadslid, maar
op advies van Mgr. Faict wordt hem de burgemeesterszetel ontzegd, en
spijts het herhaald aandringen van de bisschop weigert hij een schepenzetel te aanvaarden (BAB Acta 12.02., 3.03., 9.03. en 16.03.1891).
In 1900 is hij voorzitter van de Conferentie van St. Vincentins a Paolo
van de dekenij Ieper en afgevaardigde in de Middenraad te Brugge. Op
13.06.1900 wordt hij verkozen als provinciaal senator. Hij blijft dit tot zijn
dood.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1885-1902), met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en
bezittingen te Ieper, Menen, Kemmel, Krombekeen Westende.

241. IWEINS D'EECKHOUTTE, Henri-Marie-Charles, junior. Ridder. Geboren te Ieper op 3.02.1864, gestorven te St. Kruis, op 29.01.1936,
oud : 72 jaar. Huwt te St. Kruis met Madeleine-Mathilde-Léonie de Peellaert. Zoon en opvolger van Henri, raadslid te Ieper.
Eigenaar te Ieper.
In 1886 is hij voorzitter vna de Cercle musical, hoofdman van de
St. Joris Schuttersgilde, en lid van de Provinciale toeziehtscommissie op
de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Ieper. In 1889, voorzitter van de Katholieke Kring. In 1892, luitenant van de pompiers, erevoorzitter van de toneelkring van de Katholieke Wacht, bestuurslid van
de Handelsschool en van de stedelijke academie. In 1893, bestuurslid
van het Bureel van Weldadigheid.
Op 28.10.1894 wordt hij, op 30-jarige leeftijd, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Ieper. Hij blijft dit tot 1921 op een onopvallende wijze. In 1921 wordt hij niet herkozen.
Vanaf 1896 is hij bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen. Hij is ook
nog voorzitter van de kerkraad van St. Jacobs en van de Association
catholique de !'arrondissement d'Ypres, en bestuurslid van de Spaar- en
Kredietmaatschappij Eigen Heerd. Vanaf 1906 is hij lid en vanaf 1923
voorzitter van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht te Mesen.
In 1914 is hij ondervoorzitter van het Provinciaal comité voor Monumenten en Landschappen, en vanaf 1920 lid van de Provinciale collli-nissie
voor de studiebeurzen. In 1924 wordt hij lid en in 1934 proost van de
Nobele Confrerie van het H . Bloed te Brugge.

242. JANSSENS, Carolus-Franciscus-Fidelius. Geboren te Oostende,
op 8.11.1822, aldaar overleden op 4.09.1887, oud : 64 jaar. Ongehuwd.
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Broer van Ernest, raadslid te Oostende.
Doctor in de rechten. Griffier aan de Handelsrechtbank (22.08.184521.03.1882).
Wordt verkozen, op 27-jarige leeftijd, als provincieraadslid voor het
kanton Oostende (27.05.1850). Hij blijft dit tot zijn ontslag, als gevolg
van zijn verkiezing op 14.03.1882, als volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Oostende (tot 1884). In de Raad is hij zeer actief. Tot
1854 schijnt hij tot de katholieke opinie te behoren, daarna tot de
liberale.
Op 18.11.1851 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid, op 30.01.1852
schepen en op 30.05.1882 burgemeester (tot zijn dood).
Op 10.04.1856 wordt hij benoemd als plaatsvervangend vrederechter
(tot 1869). In 1859 is hij bestuurslid van het Bedelaarswerkhuis te Brugge
en bestuurslid van de muziekschool te Oostende. In 1867 bestuurslid van
de nijverheidsschool. Vanaf 1870 is hij lid van de Société de chasse pour
la répression du braconnage te Brugge. in 1880 voorzitter van de Bank
van lening, in 1883, bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen, in 1884,
voorzitter van de Association libérale, in 1887 bestuurslid van het Willemsfonds.
243. JANSSENS, Ernest-François-Fidel. Geboren te Oostende op
25.08.1819, aldaar overleden op 25 .08.1899, oud: 80 jaar. Broer en
opvolger van Charles, raadslid te Oostende.
Tabakfabrikant
Lid van de Kamer van koophandel (1869), bestuurslid (1877) en voorzitter (1891) van de Burgerlijke Godshuizen, regeerder van de St. Catharinapolder (1879).
Wordt op 64-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Oostende (23.05.1886). Hij blijft dit, op onopvallende wijze,
tot zijn dood.
Voorzitter van de koophandelsrechtbank (1887), bestuurslid van het
Willemsfonds, voorzitter van de Bank van lening (1889), van de Nijverheidsschool (1890) en van de sportkring Sport nautique (1893).
244. JEAN, Auguste-Gabriel-Luc. Geboren te Oostende op 26.11.
1824, aldaar gestorven op 25.03.1869, oud: 44 jaar. Gehuwd met
Amelie Vanderheyde. Ooom van Edouard Jean, raadslid te Oostende.
Eigenaar.
Stichter en voorzitter van de Association libérale et constitutionnelle
(1866).
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Wordt op 42-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Oostende (27.05.1867). Hij blijft dit tot zijn dood.
Zijn weduwe wordt vermeld als weldoenster van de katholieke scholen
te Oostende (1879-1884).

@:245. JEAN, Edouard-Henri-François. Geboren te Oostende op 6.04.
1852, aldaar overleden in 1933, oud: 81 jaar. Gehuwd te Oostende op
10.09.1881 met Marie-Caroline-Henriette van Schelle (1854-1904). Neef
van Auguste, raadslid te Oostende, schoonbroer van Jules Vanderheyde,
raadslid te Giste!, schoonvader van Désiré Serruys, volksvertegenwoordiger.
Doctor in de rechten en in de politieke wetenschappen, advokaat en
griffier van de Handelsrechtbank (vanaf 23.04.1882).
Wordt verkozen als katholiek gemeenteraadslid op 26.10.1875, en als
liberaal provincieraadslid op 27.05.1878. Hij is dan 26 jaar. In de Raad
is hij actief. Hij behoudt zijn mandaat tot zijn dood.
In 1890 is hij bestuurslid van het Atheneum van Oostende, in 1891
bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen en in 1898 van de Nijverheidsschool. Vanaf 1901 is hij ook regeerder van de St. Catharinapolder. Hij
is nog voorzitter van de Société de commerce ostendais en secretaris van
de Association libérale.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 20.026,99 fr. te Zandvoorde.
Bibliografie: Gulden Jub elfeest der heeren J. V erhaeghe .. . en E. Jean, als provincieraadslid. 18 juli 1928, Brugge, Provincie raad va n West-Vlaanderen, s o, 27 p.,
portrn . (PBC).

246. JOORIS, Charles-Jacques. Genaamd Jooris-Borre. Geboren te
Oostkamp 6.11.1794, gestorven te Brugge op 6.01.1867, oud: 72 jaar.
Gehuwd te Brugge op 31.08.1822 met Sopbie Borre. Schoonvader van
R. Termote, raadslid te Rumbeke.
Brouwer. Schepen van Oostkamp (zeker van 1836 tot 1848).
Lid (1839), penningsmeester, regeerder, deken en hoofdman (16.02.
1857) van de St. Sebastiaansgilde te Brugge.
Wordt op 12.07.1848 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Brugge. Hij is dan 53 jaar. Speelt geen opvallende rol in de Raad.
In 1864 wordt hij niet herkozen.
In 1859 treffen wij hem aan als lid van de Provinciale toeziehtscommissie
op de gevangenissen in het arrotidissement Brugge. Staat ingeschreven
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op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (1850-1866) met een belasting
van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen te Brugge en in de arrondissementen Brugge en Oostende. Erfenisaangifte niet teruggevonden.
Iconografie : Geschilderd portret door Leclercq in H. Godar, Histoire de la Gilde
des archers de Saint Sébastien .. . , Bruges 1947, p. 451.

247. JOOS DE TER BEERST, Eugène-Camille-Jean-Marie-Ghislain.
Geboren te Kortrijk op 15.11.1850, gestorven te Brugge op 22.08.1930,
oud: 79 jaar. Huwt te St. Kruis op 2.09.1878 met Georgine-ThérèseMarie-Philomène-Silvie-Ghislaine de Bie de Westvoorde. Kleinzoon van
Joannes de Mûelenaere, raadslid te Pittem, schoonbroer van gouverneur
Leon Janssens de Bisthoven. Neef van Gustave de Mûelenaere, raadslid te
Pittem.
Eigenaar te Pittem.
Lid van het katholiek schoolcomité te Pittem (13.09.1879) en weldoener
van de katholieke scholen te Pittem. Lid van het katholiek schoolcomité
van de dekenij Tielt (30.08.1879). Gemeenteraadslid (1881), schepen
(7.7.1844) en burgemeester (7.02.1885-1930). Voorzitter (1885-1914)
van de bestuurscommissie van het leerwerkhuis. Lid (1886) van de
Société de chasse peur la répression du braconnage te Brugge, regeerder
(1892) van de Watering van Greveninge, van de Watering van de Grote
Polder te Bredene (1900) en van het Oostwaterschap van de Leopoldsvaart (1908). In 1903 is hij voorzitter van het plaatselijk gezondheidscomité en van de pensioengilde.
Wordt op 62-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Tielt (1.07.1913). In 1921 trekt hij zich terug.
Staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18921913) met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen
te Beerst, Pittem en St. Andries.
Bibliografie: V. Arickx, Geschiedenis van Pittem , Pittem, G.A. Veys, 1951, pp.
176-177.

248. JOYE, Benedictus-Paulus-Lodewijk, genaamd Joye-Ghys. Geboren te Ieper op 14 Vendérniaire an XII (7.10.1803), overleden te Watou
op 17.12.1878, oud: 75 jaar. Gehuwd met Sophia-Alexandrina-Ghislena
Ghys.
Eigenaar te Watou, Afgeschreven voor Veurne op 7.07.1857.
Burgemeester (4.02.1845) en gemeenteraadslid (28.10.1845-1848).
Wordt op 26.05.1856, in de leeftijd van 52 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe, maar neemt het volgend
jaar ontslag ingevolge zijn benoeming als arrondissementscommissaris voor
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Veurne-Diksmuide (10.06.1857-30.04.1878). Ondervoorzitter (1864) en
voorzitter (1877) van de Maatschappij van Land- en Hovingbouw te
Veurne.
In 1877 voorzitter van de Regie van de Noordwatering te Veurne. Zijn
politieke opinie is onbekend.

,i49. JULLIEN, Alexandre-Isidore-Emile. Geboren te Brugge op
24.12.1801, aldaar gestorven op 23.12.1885, oud: 84 jaar. Gehuwd met
Camille-Lucie van Cutsem. Zoon van Christophe, raadslid te Brugge.
Eigenaar te Brugge.
Lid van de St. Sebastiaansgilde (7.08.1830). Gemeenteraadslid.
Wordt in de leeftijd van 46 jaar verkozen als liberaal provincieraadslid
voor het kanton Brugge (12.07.1848). In 1852 niet herkozen.
Staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat,
(1853-1885) met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen
te Brugge, Antwerpen en in de arrondissementen Brugge en Gent.

250. mLLIEN, Christophe-Isidore. Geboren te Caudebec (Fr.) op
15.11.1773, gestorven te Aalter op 5.09.1841, oud: 67 jaar. Huwt te
Brugge met Marie-Jeanne Van Neste (1768-1849). Vader van Alexandre,
raadslid te Brugge.
Doctor in de rechten (4.09.1806). Secretaris van de Conseil de Préfecture du Département de la Lys (26.05 .1800-11.02.1816). Stichtend
lid van de Loge La Réunion des Amis du Nord te Brugge (1803). Medeinrichter van het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829). Verkozen
als afgevaardigde voor het Nationaal Congres (1830), verzaakt aan dit
mandaat. Gemeenteraadslid (11.11.1830 tot zijn dood).
Samen met Ch. Herwyn en F. de Mûelenaere provinciaal commissaris
in afwachting van de benoeming van een gouverneur (oct. -12.12.1830).
Tegen de wil van Leopold I, die hiervoor de bisschop van Brugge
mobiliseert, (BAB., B 273 Brieven van Leopold I 13.06.1833 en Conway
17.06.1833 aan Mgr. Boussen), wordt hij op 26.06.1833 verkozen als
volksvertegenwoordiger te Brugge. In 1837 neemt hij ontslag en stelt zich
kandidaat voor de provincieraad, opnieuw bestreden door de clerus
omwille van zijn progressieve ideeën. Hij is dan 63 jaar en wordt op
22.05.1837 verkozen voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad is hij aanvankelijk zeer actief en zeer radicaal.
In november 1836 is hij medestichter en commissaris van de Société
de commerce de Bruges. In 1837 lid van de tuchtraad van de advokaten
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en in 1840 stafhouder van de Brugse balie.
Hij is ook nog suppleant rechter aan de rechtbank van eerste aanleg
geweest, en voorzitter van de Société littéraire.
Opkoper van zwart goed. Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het
Frans door Alexandre, eigenaar te Brugge en Marie-Geneviève Jullien,
echtgenote van Alexandre Beaucourt, pleitbezorger te Brugge.
De aangifte vermeldt alleen het bezit: 43 ha 96 a 20 ca hoofdzakelijk
landbouwgrond te Koolkerke, Heist, Lissewege, Stalhille, Moerkerke,
Mariakerke, Zuienkerke, Meetkerke, Zerkegem, Tielt, Dudzele, Moere
en Oostkerke.
251. KERVYN, Albéric. Geboren te Loppem op 1.06.1850, gestorven
te Brugge op 26.07.1906, oud: 56 jaar. Huwt te Gent op 19.02.1881
met Louise De Smet.
Eigenaar te Torhout.
Wordt verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout, op 28.05.1877. Hij is dan 26 jaar. In de Raad is hij actief.
Bestuurslid en ondervoorzitter (6.10.1878) van de Vlaamsche Broederbond te Brugge. Ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid (2.09.1884)
en ontslag als lid (nov. 1884) "met fransehen brief'' (F. Blondeel),
na conflict met de voorzitter H. Vuylsteke.
Lid (1883) en proost (1898) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed
te Brugge. Gemeenteraadslid van Torhout (1887-1890). Bestuurslid van
het leerwerkhuis te Torhout (1887) en van het Koninklijk Atheneum te
Brugge (1889), voorzitter van de Provinciale toeziehtscommissie op de
krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge (1889).
Neemt ontslag als provincieraadslid ingevolge zijn tijdelijke benoeming
op 6.08.1888 als arrondissementscommissaris van Brugge-Oostende.
(Definitief benoemd 22.04.1890-tot zijn dood).
Eerste ondervoorzitter van de Automobile Club des Flandres. Section
de Bruges (1902). Lid van het Beschermcomiteit der Werkmanswoningen
in het arrondissement Brugge (1904).
252. KERVYN DE LETTENHOVE, Gustave-Joseph-Marie-BrunonConstant Baron. Geboren te St. Miebiels op 6.10.1844, overleden te
Wakken op 8.10.1934, oud: 90 jaar. Huwt in 1877 met Juliette Isenbrant
de Difque, in 1891 met Pauline-Jeanne de Blonde! de Bauregard.
Eigenaar te Brugge, later te Wakken.
Wordt op 33-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Brugge (27.05.1878), in 1880 niet herkozen. Ingeschre-
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ven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat met een kadastraal
inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Wakken en te
Zwevegem.
253. KERVYN DE MEERENDREE, Léon-Marie-Vincent-Constantin-Ghislain. Geboren te Gent op 21.09.1853, gestorven te Brugge op
28.03.1934. Gehuwd te Epinois op 17.04.1879 met Marie-Leonie de
Pierpont (1857-1906).
Doctor in de rechten (3.08 .1875). Eigenaar te Brugge.
Burgemeester van Epinois. Wordt op 24.05.1885, in de leeftijd van
31 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge.
Is in 1898 de Brugse kandidaat voor de vacante plaats in de Bestendige
Deputatie, maar wordt door de andere raadsleden niet verkozen. Na de
dood van zijn tegenspeler E. Cauwe wordt hij dan toch op 6.07.1909
verkozen als lid van de Deputatie. In 1921 trekt hij zich terug.
Tijdens de oorlog 1914-1918 treedt hij op als vertegenwoordiger van
West-Vlaanderen op de interprovinciale vergaderingen te Brussel, die door
de Bestendige Deputatie werden belegd om een gezamenlijke houding te
bepalen tegenover de bezetter. De tekst van één van zijn tussenkomsten in
de provincieraad werd door de Duitsers in beslag genomen.
Sinds 1894 lid en proost (1903) van de Nobele Confrerie van het H.
Bloed te Brugge. In 1900 is hij lid van de Provinciale toeziehtscommissie
op de krankzinnigentehuizen voor het arrondissement Brugge. In 1909
lid van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen, en in 1913 lid
van de Provinciale commissie voor de zeevisscherij.
Staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Snaaskerke, Brugge, Torhout en Epinois.
254. KESTELOOT, Joannes. Geboren te Lichtervelde op 11.06.1793,
gestorven te Torhout op 7.06.1869, oud: 76 jaar. Huwt te Ingelmunster
op 13.11.1822 met Maria-Augustina Libbrecht. Vermoedelijk schoonbroer van François Libbrecht, raadslid te Ingelmunster.
Notaris te Torhout (21.04.1819-10.08.1868).
Kapitein van de Schutterij (1827-1830).
Schepen van 1836 tot 1869. Wordt verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Torhout, op 29.09.1836. Hij is dan 43 jaar. Behoort
vermoedelijk tot de katholieke opinie. In de Raad is hij actief. In 1848
niet herkozen.
Voorzitter van de kerkraad en plaatsvervangend vrederechter.
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255. LAGAE, François-Constantin-Leonard. Geboren te Heule op
15.09.1772, gestorven te Heule op 28.04.1848, oud :75 jaar. Huwt te
Heule op 1.10.1798 met Barbe-Thérèse Verhaeghe (1781-1852). Schoonvader van J.A. De Coninck, raadslid te Harelbeke. Vader van Joseph,
raadslid te Heule.
Notaris te Heule (1817-1835).
Maire (10.05.1802) en burgemeester (vanaf 1815 tot zijn dood). Medestichter van de Gilde van Rhetorica de Vereenigde Fonteinisten (1804).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1817-1836). Wordt
op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton Moorsele,
in de leeftijd van 64 jaar. Hij blijft dit tot zijn dood. In de Raad doet
hij zich niet opmerken. Behoort tot de katholieke opinie.
Ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat. (18341848), met een belasting van 2.231,96 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Agatha,
overste van het klooster van St. Vincentius te Heule, François Judocus,
bierbrouwer en geneverstoker te Heule, Romanus, doetoor in de Medicijnen, Constant, professor aan het Seminarie te Brugge, Joseph-Edouard,
notaris te Heule, Charles, advocaat te Roeselare, Melanie, grondeigenares
te Heule, Justine, religieuse te Namen, AugusteDe Coninck, echtgenoot
van Louise, bierbrouwer te Harelbeke.
De aangifte vermeldt 132 ha 55 a 74 ca, gronden en huizen te Heule,
St. Eloois-Winkel, Gullegem, Moorsele, Ledegem en Ooigem (RAK. Reg
en Dom. Ser. 187, Menen nr. 292).
Bibliografie: Rouwklacht over de dood van den Hoogachtbaren Heer Franciscus
Constantinus L agae ... overleden te H eule, den 18 april 1848 ... Door de Maatschappij
van het Allerheiligste Sacrament gezeid Vereenigde Fo111einisten te Heulc ... Kortrijk,
Mussely, [1848], f 0 , 1 p. (P.B.C.).

256. LAGAE, Joseph-Edouard. Geboren te Heule op 10.05.1808,
aldaar overleden op 21.05.1865, oud: 57 jaar. Huwt vermoedelijk te
Rumbeke met Josephine-Louise Angillis. Zoon van François-Constantin,
raadslid te Heule, broer en opvolger van François-Joseph, raadslid te
Heule.
Notaris te Heule (1835-1865).
Wordt op 42-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Moorsele (27.05.1850), tijdens de verkiezingen van 1854
verslagen, maar opnieuw verkozen op 24.05.1858 tot zijn dood. Speelt
een onopvallende rol in de Raad. Burgemeester van 30.12.1854 tot zijn
dood, en plaatsvervangend vrederechter (in 1864).
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
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(1864), met een belasting van 1.368,06 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Joséphine-Louise
Angillis, Auguste-Joseph Lagae, notaris te Heule, Paul-Louis, handelaar
te Heule, Achilles-Jules, handelaar te Kortrijk, Elise-Marie, echtgenote
van Loms Dassonville, handelaar te Kortrijk.
Zij bedraagt 351.017,42 fr . en vermeldt 124 ha 67 a 20 ca gronden en
vooral huizen (in totaal zijn er 90 waaronder 6 herbergen) te Staden,
Kortrijk, Lendelede, St. ploois-Winkel, Heule, Gullegem, Kuurne,
Roeselare, Anzegem, Izegem en Oekene (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187,
Menen nr. 309).
257. LAGAE, Jules-Isidore. Geboren te Kortrijk op 24.07.1836, al. daar overleden op 17.09.1914, oud: 78 jaar. Huwt, vermoedelijk te
Oostende, met Clotilde-Justine-Constance Vanderheyde.
Advokaat. Suppleant vrederechter tweede kanton van Kortrijk (11.11.
1863).
Wordt op 2.05.1866 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk en op 5.07.1866 als lid van de Bestendige Deputatie.
Hij is dan 29 jaar. In 1876 neemt hij ontslag als lid van de Deputatie en
in 1878 als raadslid. In 1905 treffen wij hem aan als vrederechter te
Kortrijk en als lid van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen.
258 . LAMMERTYN, CamieL Geboren te Meulebeke op 19.09.1859,
gestorven te Moorslede op 9.04.1940, oud: 80 jaar. Huwt te Moorslede
op 1.07.1892 met Flavie-Maria Vandeputte.
Landbouwer te Moorslede.
Wordt op 38-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Passendale (5.06.1898). Hij blijft dit tot 1927.
Op 1.01.1927 wordt hij gemeenteraadslid (tot zijn dood) en van
1.01.1933 tot 31.12.1938 is hij burgemeester.
259. LANDAS, Octave-Eugène. Geboren te Kuurne op 10.06.1857,
gestorven te Kortrijk op 30.05.1929, oud: 72 jaar. Huwt te Brugge op
8.06.1887 met Marie-Jeanne-Louise Vande Walle.
Advokaat en pleitbezorger bij de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk (21.08.1890-10.07.1891 ontslag).
Voorzitter van de Toonkundige Kring (1885) en van het Bureel van
Weldadigheid (1886). Gemeenteraadslid (1887-1902). Wordt op 25.05.
1890 verkozen als katholieke provincieraadslid voor het kanton Kortrijk,
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hij is dan 31 jaar. Hij is zeer actief in de Raad. Hij behoudt zijn mandaat
tot 1925.
In 1902 is hij bestuurslid van de stedelijke muziekschool. Op 25.11.1902
wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie. Hij blijft dit tot
7 .12.1921. Op 29.11.1918 aangeduid als senator voor het arrondissement
Kortrijk, ter vervanging van E. Fraeys de Veubeke, volgens P. Van Malle.
Vermoedelijk heeft hij dit senatoriaal mandaat niet aanvaard, aangezien
hij na 29.11.1918 blijft deel nemen aan alle debatten in de provincieraad.
In 1913 is hij lid van de Provinciale commissie ter verzekering tegen
de werkloosheid en in 1920 lid van de Provinciale landbouwcommissie,
de Provinciale commissie voor de studiebeurzen, en de Provinciale commissie voor pensioenen.
Hij staat vermeld op de rol van verkiesbaren voor de Senaat, met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Deerlijk, ·
Geluveld, Ingooigem, Zwevezele en Zonnebeke.

2 0. LE BAILLY DE TILLEGHEM, Edmond-Philippe-Aloïs. Baron.
G men te Tieltop 20.12.1818, gestorven te St. Miebiels op 17.08.1887,
oud: 68 jaar. Huwt te Brugge op 23.04.1844 met Adèle-Christine-Anne
de Man (1824-1906). Zoon van Philippe, arrondissementscommissaris en
volksvertegenwoordiger, kleinzoon van Renon, schepen van het Brugse
Vrije en lid van de Provinciale Staten.
Eigenaar te St. Michiels.
Majoor van de Burgerwacht.
Legatiesecretaris te Rio de Janeiro (1839-1843). Lid van de St. Sebastiaansgilde (14.10.1843). Gemeenteraadslid van Brugge en schepen
(22.02.1855-1861 ontslag). In 1859 is hij secretaris van de Concert de
Réunion, ondervoorzitter van de Société philharmonique en bestuurslid
van het bedelaarswerkhuis te Brugge.
Wordt op 41-jarige leeftijd (28.05.1860) verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1864 niet herkozen. In 1883
treffen wij hem aan als lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de
krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge.
Hij is ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (18591887) met een belasting van 3.005,63 fr. en bezittingen te Westende,
Torhout, Brugge, Snellegem, Varsenare, St. Andries, Oostkerke (Br.),
St. Kruis, Houtave, Zedelgem, Oedelem, Lapscheure.

261. LEBBE, Georges. Geboren te Poperinge op 1.04.1859, gestorven
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te Brugge op 10.03.1931, oud: 71 jaar. Huwt te Geluwe op 4.04.1883
met Mathilde-Henriette Vuylsteke (1857-1910). Vermoedelijk broer
van Rector, raadslid te Poperinge.
Handelaar te Poperinge.
Lid (1892) van het Beschermcomité van Werkmanswoningen in het
arrondissement Ieper.
Wordt verkozen op 26.07.1896, in de ouderdom van 37 jaar, als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Poperinge. Hij doet zich
niet opmerken in de Raad en trekt zich terug in 1912. In 1897 voorzitter
van de Burgerlijke Godshuizen, in 1899 voorzitter van de Maatschappij
van Onderlinge Bijstand De Broederband, in 1900 voorzitter van de
koorzangmaatschappij L'Avenir en lid van de Katholieke Kring. Van 1908
tot 1911 gemeenteraadslid van Poperinge.

262. LEBBE, Hector-Josephus-Leonardus-Benedictus. Geboren te
Poperinge op 2.03.1866, aldaar gestorven op 1.11.1937, oud : 71 jaar.
Huwt te Waregem op 24.07.1895 met Maria Du Faux (1866-1929).
Vermoedelijk broer en opvolger van Georges, raadslid te Poperinge.
Handelaar.
Wordt op 9.06.1912 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Poperinge, in de leeftijd van 46 jaar. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot 1925.

263. LEFEBVRE, Franciscus-Josephus, genaamd Lefebvre-Maes. Geboren te Dottignies op 9.06.1801, gestorven te Izegem op 28.12.1870,
oud : 69 jaar. Gehuwd met Maria-Theresia Maes.
Eigenaar te Izegem.
Gemeenteraadslid (1830 tot zijn dood) en schepen (1836).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 35 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Izegem. Hij behoort vermoedelijk tot de katholieke
opinie, maar doet zich niet opmerken in de Raad. In 1846 niet herkozen.
Van 1840 tot zijn dood is hij burgemeester van Izegem en beheerder
van hetOudemans-en Vrouwenhuis.
··
l .

0

264. LEFEVRE, Victor. Geboren te Bavikhove op 17.01.1834, gestorven:te Harelbeke op 17.02.1914, oud : 80 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar te Harelbeke.
Lid van het katholiek schoolcomité van Harelbeke (13.09.1879). Ge-
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meenteraadslid, schepen (1884), en burgemeester (29.07.1887-1914). Lid
van het Beschermcomité van werkmanswoningen voor het arrondissement
Kortrijk (1892).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Harelbeke en legt op 25.11.1902, in de leeftijd van
68 jaar, de eed af als effectief lid. Hij blijft dit tot zijn dood.

265. LE SAFFRE, Constant-Leopold. Geboren te Moorsele op 13.05.
1797, gestorven aldaar op 21.02.1869, oud: 71 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar te Moorsele.
Gemeenteraadslid, schepen (zeker in 1837).
Wordt verkozen op 27.05 .1844 als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Moorsele. Hij is dan 47 jaar. In 1850 wordt hij verslagen, maar
opnieuw verkozen op 22.04.1854 en opnieuw verslagen in 1858.
Op 29.06.1847 benoemd als suppleant vrederechter te Menen en vanaf
1848 burgemeester van Moorsele. Niet herkozen in 1868.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn zuster
Rosalia-Josepha, eigenares te Moorsele, en zijn broer Charles-Louis,
koopman te Menen. De aangifte bedraagt 65.772 fr., en vermeldt 17 ha
16 a 15 ca gronden maar vooral huizen te Moorsele, Wevelgem, Lauwe
en Gullegem (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Menen nr. 313).

266. LEYN, Louis. Geboren te Rumbeke op 10.08.1829, aldaar gestorven op 3.10.1910, oud: 81 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar.
Lid van het katholiek schoolcomité van Rumbeke (1.09.1879-sept.
1882). Gemeenteraadslid (25.05.1882) en schepen (25.07.1882 tot zijn
dood). Lid van het Beschermcomité voor de werkmanswoningen in het
arrondissement Roeselare (1892).
Wordt op 22.05 .1892 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Roeselare. Wordt in 1898, na ballotage, verslagen. In 1900 is hij
voorzitter van de Conferentie van St. Vincentins a Paolo voor de dekenij
Roeselare en afgevaardigde in de Middenraad te Brugge.
In 1901 is hij bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen en het Bureel
van Weldadigheid, en schatbewaarder van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand.
Bibliografie: J. Delbaere, Bij de 50e verjaardag van een overlijden. Louis L eyn,
Rumbeke 1829-1910 in Jaarboek van het Geschied- en Oudh eidkundig Genootschap
van Roeselare en Ommeland, 1961, pp. 5-21.
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267. LIBBRECHT, François. Geboren te lngelmunster op 18.04.1798,
aldaar gestorven op 4.03.1845, oud: 46 jaar. Gehuwd in eerste huwelijk
met Agatha-Sophia Vermandele, in tweede huwelijk met Helena-Henrica
Van Rossin. Vermoedelijk schoonbroer van Joannes Kesteloot, raadslid
te Torhout.
Doctor in de rechten (Gent), advokaat en gemeentesecretaris (in 1837).
Vrederechter te Ingelmunster (1838 tot zijn dood).
Op 28.05 .1838 verkozen als provincieraadslid voor het kanton Ingelmunster, oud 39 jaar. Hij behoudt dit mandaat tot zijn dood. Opinie onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Helena-Henrica Van Rossin, weduwe, en voogdes van Gentulia en Adèle, dochters uit
het eerste huwelijk. De aangifte vermeldt 17 ha 89 a 44 ca gronden en
huizen te Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, Emelgem, Ardooie, Geluwe,
Moorseleen Ledegem (RAB Reg. en Dom. Ser. 187 Roeselare nr. 87).
268. LIEBAERT, Albert-Auguste-Marie. Geboren te Kortrijk op 5.10.
1853, gestorven aldaar op 15.06.1926, oud: 72 jaar. Huwt te Tienen
op 5.10.1853 met Marie Henriette Vinckenbosch. Vermoedelijk broer van
Julien, raadslid te Kortrijk.
Industrieel, leerlooier.
Suppleant rechter (12.10.1883), rechter (1887-1899) en voorzitter
(12.09.1899) van de rechtbank van koophandel. Bestuurslid van de stedelijke academie (1886) en van de Nijverheidsschool (1886).
Wordt op 25.05.1890 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk, in de leeftijd van 36 jaar. Op 17.11.1903 wordt
hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie. Beide mandaten oefent
hij uit tot in 1921 en trekt zich dan terug.
Vanaf 1920 is hij lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
269. LIEBAERT, Auguste-Louis-François-Marie. Geboren te Oostende op 3.10.1856, gestorven te Gent in 1927, oud: 71 jaar. Huwt te
Oostende met Louise-Marguerite-Ernestine-Marie Thoma.
Industrieel te Oostende. Consul van Canada (1876-1880).
Gemeenteraadslid (16.10.1887) en schepen (16.10.1888). Bestuurslid
(1889) en ondervoorzitter (1891) van de Entrepot. Voorzitter van de
Muziekschool (1891) en van het Vlaamsch Verbond (1891). Lid van het
Willemsfonds en secretaris van de Handels- en zeevaartvereniging.
Wordt op 22.05.1892 verkozen, 25 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Oostende. In de Raad is hij actief. In 1921 niet meer
verkozen.
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270. LIEBAERT, Julien-Auguste-Marie-Joseph (1929. Baron). Geboren te Kortrijk op 22.06.1848, gestorven te Ternat op 16.09.1930,
oud: 81 jaar. Huwt te Vilvoorde op 26.08.1874 met Marie-Elise Debontridder. Vermoedelijk broer van Albert, raadslid te Kortrijk.
Doctor in de rechten (Leuven 1870) en in de politieke en administratieve
wetenschappen (Leuven 1871). Advokaat en handelaar.
Secretaris van de Association constitutionnelle et conservatrice.
Wordt op 28-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk (28.05.1877) en op 18.07.1878 als lid van de Bestendige Deputatie. Hij verzaakt aan beide mandaten na zijn verkiezing op
21.04.1890 tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk.
Hij blijft dit tot 1919.
In 1890 is hij bestuurslid van de Rijksmiddelbare school. In 1896 lid
van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen. Hij is opeenvolgend
minister van Financiën (24.01.1899-5.08.1899 en 2.05.1907-7.06.1911),
minister van Nijverheid en Arbeid (5.08.1899-5 .02.1900), minister van
Post, Telegraaf en Spoorwegen (ad interim 5.08.1899-5.02.1900, definitief 5.02.1900-2.05.1907). Op 22.02.1912 wordt hij benoemd als minister
van Staat. Op 16.11.1919 wordt hij senator voor het arrondissement
Kortrijk-Ieper en van 30.05 .1925 tot 1929 gecoöpteerd senator.
271. LIETAERT, Gui111ielmus-Jacobus. Geboren te Roeselare op
24.01.1779, aldaar overleden op 17.04.1855,oud: 76 jaar. Huwt aldaar
op 14.11.1821 met Juliana Cannoot.
Stadsbediende (1802), stadssecretaris (1804-4.10.1830). Lid van de
Provinciale Staten (stedelijke stand) (1820-1836). Griffier van het vredegerecht te Roeselare en te Ingelmunster (tot 1844).
Wordt op 57-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Roeselare (29.09.1836). Hij behoort tot de liberale opinie en
is orangist. Sinds 1839 is hij gemeenteraadslid te Roeselare en sinds
1841lid van de Commissie voor de kanalisatie van de MandeL
Op 16.12.1844 wordt hij benoemd als vrederechter van het tweede kanton te Torhout, en neemt in 1846 ontslag als provincieraadslid, wegens
verandering van woonst, en in 1848 als gemeenteraadslid. Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Julie Cannoot, zijn weduwe, en
Louis Lietaert, handelaar te Brussel, Lucie, trappiste te Oelenberg (Fr.),
Félix, notarisklerk te Brussel, Emma, Eugénie en Hortense, particulieren
te Roeselare.
De aangifte bedraagt 32.095,75 fr. en vermeldt 16 ha 63 a 94 ca gronden en huizen te Roeselare en te Beveren (R.) (RAB, Reg. en Dom., Ser.
187, Roeselare nr. 97).
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272. LOONTJENS, Ludovicus-Henricus. Geboren te Tielt op 29.12.
1832, aldaar gestorven op 30.03.1913, oud: 80 jaar. Huwt ,te Tieltop
26.06.1875 met Maria-Justina-Anasthasia Van de Vijvere.
Eigenaar, bankier en wisselagent.
Bestuurslid (1864) en voorzitter van het Bureel van Weldadigheid.
Medestichter en later voorzitter van de Katholieke Kring te Tielt.
Wordt op 27.05.1872 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Tielt, in de leeftijd van 39 jaar, en op 6.07.1876 als lid van de
Bestendige Deputatie. Hij behoudt beide mandaten tot zijn dood.
In 1890 is hij lid van de Provinciale landbouwcommissie, in 1903 lid
van de Inrichtende commissie van de Algemene Landbouwprijskamp te -Brugge, in 1906 is hij voorzitter van het Provinciaal laboratorium te
Roeselare en in 1912 voorzitter van de Provinciale commissie voor pensioenen. Voorzitter van de Katholieke Arrondissementsbond van Tielt.
Medestichter en ondervoorzitter van de Maatschappij van Onderlinge
Bijstand de Thieltsche Broederband (1862).
Kort voor 1914 wordt de Bank Loontjens overgenomen door de Société
Générale.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat,
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Ardooie, Tielt Koolskamp, Houtave, Stalhille, Ruiselede, Klemskerke,
Kanegem en Grammene.
Bibliografie: necrologie in de Gazette van Thielt 2.04.1913 .

273. MAERTENS, Jean-Henri. Geboren te Brugge op 26.02.1803,
aldaar gestorven op 15 .07.1857. Huwt te Brugge in eerste huwelijk met
Angélique Chrétien Ct 1839) en in tweede huwelijk met Victoire-Jacqueline Lauwereyns de Diepenheede.
Doctor in de rechten (Gent 13.08.1825), procureur des konings
te Brugge (20.05.1831 tot zijn dood). Stichtend lid van de Maatschappij
tot bevordering van de Nederduitsche Taal.
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (3.03.1833). Bestuurslid van
de gevangenis te Brugge.
Wordt op 34-jarige leeftijd verkozen als provincieraadslid voor het
kanton Brugge (29.09.1836). Hij behoort tot de liberale opinie en doet zich
onmiddellijk opmerken in de Raad door zijn activiteit. Op 19.07.1837
neemt hij echter ontslag ingevolge zijn verkiezing op 13.06.1837 als
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge (tot 1848, wet op
de onverenigbaarheden). Erfenisaangifte niet teruggevonden.
Literatuur : Specimen inaugurale juridicum de testimoniis in eausis criminaZibus
[thesis], Gandavi, Houdin, 1925, 4(), 46 p. Medewerking aan La Belgique judici'aire.
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274. MAES, Jean-François. Geboren te Izegem op 12.06.1873, gestorven te Schaarbeek op 18.03.1957, oud: 83 jaar.
Advokaat te Merkem.
Wordt op 8.06.1902 verkozen, 29 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. Neemt ontslag ingevolge zijn verkiezing op 22.05 .1910 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 1919). Gemeenteraadslid (1920-1925)
en burgemeester van Merkern (1920-1925). Arrondissementscommissaris
van Veurne-Diksmuide (1925-1940).
275. MAES, Louis-Jacques. Geboren te Menen op 22.03.1818, aldaar
gestorven op 16.12.1880, oud: 62 jaar. Gehuwd met Johanna-Clara
Maes.
Aannemer van openbare werken.
Gemeenteraadslid (zeker in 1859) en bestuurslid van het Bureel van
Weldadigheid (1859).
Wordt op 28.05 .1860 verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Menen. Hij is dan 42 jaar oud. In 1864 niet herkozen.
In 1864 Majoor van de Burgerwacht en schepen (26.01.1864-3.11.
1871 ontslag).
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan door Edmond Fremaut, notaris-klerk,
gevolmachtigde namens 22 neven en nichten; Polydore Duthoit, notarisklerk, gevolmachtigde van 3 andere neven en nichten, en nog twee andere
neven en nichten.
De aangifte bedraagt 112.296 fr. en vermeldt 13 ha 14 a 50 ca gronden
en huizen te Menen, Moorslede en Deerlijk. Het testament, in het Frans,
dateert van 13.01.1881, en bevat een (niet relevante) verdeling van zijn
bezittingen aan zijn vrouw en zijn neven ·en nichten (RAK, Reg. en Dom.
Ser. 187 Menen 1880).
276. MAHIEU, Jean-Joseph-Ferdinand. Genaamd Mahieu-Carpentier.
Geboren te Roeselare op 23.06.1813, aldaar overleden op 7.02.1886,
oud : 72 jaar. Gehuwd te Meulebeke met Marianne Carpentier.
Brouwer te Roeselare.
Kapitein van de brandweer (1840), gemeenteraadslid (1.08.1844) en
schepen (3.03.1856).
Wordt verkozen op 26.05 .1856, in de leeftijd van 52 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij blijft dit op onopvallende
wijze tot zijn dood.
Erevoorzitter van de Harmonie van de Jongelingenkring (1867),
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13. Voorzitter François Van den Abeele door G.P. Van der Veken (1884)

15. Raadslid Etienne-Gustave de Vrière
14. Voorzitter Eugène De Cock
door J. Tossyn (1872)

17. Gedeputeerde Julien Liebaert

16. Raadslid Raymond Peesteen
door J. Storie

voorzitter van het Leerwerkhuis (1870) en van de stedelijke academie
(1870), lid van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen (1875),
en voorzitter van het Plaatselijk gezondheidscomité (1885).
Hij is ook nog lid van de kerkraad van St. MiehieL
Komt voor op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1871-1885) met een belasting van 1.466,53 fr. en bezittingen te
Ardooie, Brugge, Deinze, Hooglede, Izegem, Ledegem, Lichtervelde,
Oostnieuwkerke, Roeselare, Zwevezele en Westrozebeke.
Bibliografie : L ijk reden uitgesproken ten dage der begraving van den heer Jan
M ahieu . .. , Ro usselare, J. Derneester [1886], 8°, 4 p. (ADB).

277. MALOU lldefons-Marie. Geboren te Vlamertinge op 6.05.1847,
gestorven te Knokke op 31.03.1906, oud: 58 jaar. Huwt te Tielt op
28.11.1874 met Marguerite Mulle de Terschueren. Neef van Et. de
Vrière, raadslid te Beernem, schoonbroer van Ad. Mulle de Terschueren,
raadslid te Ruiselede.
Eigenaar te Vlamertinge.
Op 35-jarige leeftijd verkozen, op 27 .05.1872, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ieper. In 1876 niet herkozen.
Van 1877 tot 1882 is hij lid van de beheerraad van het Koninklijk
Gesticht te Mesen.

278. MARTIN, Frédéric. Geboren te Malmedy op 3 Thermidor an
XIII, (21.07.1899). Sterfplaats en -datum onbekend. Huwt te Gent op
28.07 .1840 met Isabelle Herman.
Handelaar te Oudenburg. Plaatsvervangend vrederechter te Gistel
(9.11.1852).
Wordt op 22.05.1854 verkozen, in de leeftijd van 54 jaar, als, vermoedelijk liberaal, provincieraadslid voor het kanton GisteL In 1858
niet herkozen.
Rond zijn eedaflegging doet er zich een betwisting voor of hij wel de
Belgische nationaliteit bezit, aangezien Malmedy op het ogenblik van
zijn geboorte aan Pruisen toebehoorde. Aanvankelijk werd zijn verkiezing
door de Bestendige Deputatie ongeldig verklaard, maar door het Hof
van Cassatie werd deze beslissing verbroken, en door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen werd zijn verkiezing vervolgens geldig ver-'
klaard (RAB, Provincie West-Vlaanderen 1e Afdeling n• 67, zie ook
Provincieraad, zitting van 14.07.1854).
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279. MARYSSAEL, Louis-Charles-Jean. Geboren te Bredene op 30.
12.1830, gestorven te Oostende op 19.01.1903, oud: 72 jaar. Huwt te
Brugge met Virginie Wielmaecker, en in tweede huwelijk met Marie
Marechal.
Apotheker te Oostende. Secretaris (1866-1882), voorzitter (1879-1882).
en bestuurslid (1883-1886) van de Association libérale. Wordt in 1886
uitgesloten.
Gemeenteraadslid (26.1 0.1869) en schepen (30.08.1872).
Rechter aan de rechtbank van koophandel (30.09.1875). Voorzitter van de
Entrepot (1877-1888). Lid van het Willemsfonds (1877-1882).
Wordt op 22.05.1882 verkozen, in de leeftijd van 51 jaar, als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Oostende. In 1886 niet herkozen.
In 1887 komt hij op als onafhankelijke voor de gemeenteraad. In
1890 als katholiek kandidaat en in 1899 als socialistisch kandidaat !
Alles tevergeefs.
280. MASELIS, Charles-Louis-Francis-Xaverius. Geboren te Roeselare op 11.03.1860, gestorven aldaar op 12.03.1920, oud: 60 jaar. Huwt
te Roeselare op 5.05.1883 met Juliana Ruyssen.
Zaadhandelaar.
Luitenant-kwartiermeester van de Burgerwacht (1896), Kapitein-bevelhebber van de pompiers (1896), lid (1884), ondervoorzitter (1899) en
voorzitter (1901) van de katholieke maatschappij van Onderlinge Bijstand
Het Vooruitzicht. Voorzitter van het Verbond der Onderlinge Bijstanden
van het arrondissement Roeselare.
Gemeenteraadslid (okt. 1899). Wordt op 8.06.1902 verkozen als
katholiek provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij is dan 42 jaar.
In de Raad speelt hij een onopvallende rol. Behoudt dit mandaat tot zijn
dood.
281. MASSCHELEIN, Emile. Geboorteplaats en -datum onbekend.
Gestorven te Passendale, datum onbekend. Ongehuwd.
Handelaar in meststoffen en voeders en chichoreidroger te Passendale.
Wordt op 28.10.1894 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Passendale. In 1898 niet meer herkozen.
282. MASSEZ, Prosper-Joseph. Geboren te Gent op 1.03.1778, gestorven te Oostende op 10.08.1846, oud: 68 jaar. Huwt te Oostende op
25.01.1804 met Thérèse-Eugénie Dewaele.
Eigenaar te Oostende.
Lid van de Provinciale Staten (stedelijke stand) (1819-1836) en lid van
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de Gedeputeerde Staten (10.07.1820-1836). Gemeenteraadslid van Oostende (11.11.1831-1836).
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 58 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Oostende en op 17.10.1836 als lid van de
Bestendige Deputatie. Hij behoort tot de liberale opinie en is orangist.
Hij behoudt de beide mandaten tot zijn dood.
Hij is eveneens provinciaal inspecteur van de zeevisserij en vanaf
28.04.1842 Algemeen rijksinspecteur van de zeevisserij.

283. MASUREEL, Hector-Amand. Geboren te Bavikhove op 23.08.
1861, gestorven te Brugge op 10.03.1941, oud: 79 jaar. Huwt te Ingelmunster met Coralie-Alice Cagnie.
Notaris te Staden (7.03.1889-1929) en te Koekeiare (1930-1934).
Te Staden afgeschreven voor Brugge op 30.12.1939.
Wordt op 13.08.1899 verkozen, in de leeftijd van 38 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Hooglede. Hij blijft dit tot 1921.
Voorzitter van de Fanfare De Verenigde Vrienden te Staden (1904) en
van de geitenverzekering Hulp in nood (1904).
Gemeenteraadslid van Staden (1907-?). Verblijft tijdens de Eerste
Wereldoorlog te Parijs waar hij actief is in de hulpverlening aan de
vluchtelingen en de redactie verzorgt van een dagblad voor de vluchtelingen.

284. MA TTHYS, Cyriel. Het gemeentebestuur van A velgem meende
op onze vraag om biografische gegevens niet te moeten antwoorden.
Andere opzoekingen bleven vruchteloos.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Avelgem. In 1904 niet herkozen.

285. MAZEMAN DE COUTHOVE ET DE TONLIEU, Jules-Joseph
Timothée. (K.B. 16.03.1848 Baron). Geboren te leper op 28.01.1811,
aldaar gestorven op 12.01.1879, oud: 68 jaar. Huwt te Ieper op
7.09.1847 met Alix-Marie de Florisone (1823-1857). Zoon van Jacques
François, lid van de Provinciale Staten.
Eigenaar te Proven.
Burgemeester (zeker vanaf 1836 tot 1872). Wordt op 23.05.1838,
27 jaar oud, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Haringe. Hij
blijft dit tot zijn ontslag als gevolg van zijn verkiezing op 14.06.1859 als
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senator voor het arrondissement Ieper (tot 1877). Hij behoort tot de
liberale opinie en doet zich niet opmerken in de Raad.
In 1840 is hij kolonel van de Burgerwacht voor het platteland.
Vanaf 1867 zetelt hij in de bestuurscommissie van het Koninklijk
Gesticht te Mesen.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (1851-1878)
met een belasting van 2.589,02 fr. en bezittingen te Proven, Ieper,
Poperinge, Reningelst, Vlamertinge, Pollinkhove, Lo en Hoogstade.

286. MERGHELYNCK, Ernest-François-Fidèle. Geboren te Ieper op
26.04.1813, gestorven te Ieper op 28.08.1869, oud: 56 jaar.
Gehuwd te Ieper op 8.07.1839 met Laure Carton, die sterft daags na
haar man. Beiden schijnen het slachtoffer geweest te zijn van verkeerd bereide geneesmiddelen. Hij is schoonbroer van H. Carton, arrondissementscommissaris, en schoonvader vanG. de Stuers, raadslid te Ieper.
Eigenaar.
Medestichter van de Université libre de Bruxelles (nov. 1834).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (1836), lid (27.12.1839) en
voorzitter (24.12.1853) van het Bureel van Weldadigheid, redacteur en
directeur van Le Progrès (1842). Gemeenteraadslid (25 .10.1842-juli 1860
ontslag). Bestuurslid van het Liefdadig Armengesticht (1840), medestichter, secretaris (1846) en voorzitter (1860) vandeUnion libérale. Bestuurslid van de Association libérale, en van de liberale Société de la Concorde. ·
In 1848 is hij kapitein van de Burgerwacht.
Wordt op 35-jarige leeftijd, op 12.07.1848 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper. Is zeer actief in de Raad. Hij behoudt dit mandaat tot zijn dood. Op 6.07.1860 wordt hij verkozen als lid
van de Bestendige Deputatie, maar verliest dit mandaat na het omslaan
van de meerderheid in de Raad. Van dan af is hij aanvoerder van de
oppositie.
Bestuurslid van het stedelijk Atheneum (1854) en van de stedelijke
academie (1868). Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Ieper, en lid van de beheerraad
van de spoorweg Oostende-Armentières (1864).
Ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat (18611869) met een belasting van 2.116,40 fr. en meer en bezittingen te Ieper,
en in de arrondissementen Ieper, Veurne en Diksmuide.
Literatuur : in samenwerking met B. Vrambout, La Question du paupérisme dans
les Flandres. Rapport, Bruges 1848, 11 p.
Bibliografie: Hommage p~eux à la mémoire de Monsieur et de Madame Merghe-
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lynck, décédés à Ypres, les 28 et 29 août 1869. Discours extraits des joumaux
d' Ypres, Ypres, Lambin fils, 1869, 8Q, 28 p. (SBK).

287. MERGHELYNCK, Ferdinand-Henri-Marie-Léopold. Geboren te
Ieper op 5.06.1845, gestorven te Parijs op 27.03.1917, oud: 71 jaar. Gehuwd te Brussel op 5.12.1872 met Laure Hynderick de Theulegoet. Neef
van Gustave de Stuers en Emest Merghelynck, raadsleden te Ieper.
Doctor in de rechten en in de politieke en administratieve wetenschappen. Eigenaar te Ieper.
Wordt op 30-jarige leeftijd verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Ieper (22.05.1876), neemt ontslag ingevolge zijn benoeming
op 26.01.1879 als arrondissementscommissaris van Ieper (ontslag op
4.04.1915).
Vanaf 1877 bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen, vanaf 1880 bestuurslid en vanaf 1885 voorzitter van de Provinciale toeziehtscommissie
op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Ieper, vanaf 1885
erevoorzitter van de Société de Chceurs.
Ondervoorzitter van de landbouwcomice van Ieper (in 1887).
Staat ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat,
(1886-1913) met een belasting van 7.227,49 fr., en bezittingen te Bikschote, Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Geluwe, Ieper, !zenberge, Langemark, Leisele, Menen, Merkem, Noordschote, Oostkerke
(Br.), Oostvleteren, Passendale, Pollinkhove, Poperinge, Reninge, Reningelst, Roesbrugge-Haringe,, Roeselare, Staden, Veurne, Vinkem,
Vlamertinge, Voormezele, Watou, Westrozebeke, Westvleteren, Woesten,
Wulveringem, Zuidschote en Zonnebeke.

288. MOENS, Leo-Bemardus-Josephus-Joannes. Geboren te Diksmuide op 12.12.1867, gestorven te Ieper op 9.09.1939. Gehuwd met Anaïse
Dehem.
Advokaat te Diksmuide. Suppleant vrederechter (11.12.1896).
Gemeenteraadslid en schepen. Wordt op 3.06.1900, in de leeftijd van
32 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Diksmuide, maar neemt het volgend jaar ontslag ingevolge zijn benoeming
als vrederechter te Mesen (21.02.1901-1923).

289. MOKE, Louis-Benoit. Geboren te Torhout op 23.01.1778, aldaar
gestorven op 5.11.1847, oud: 69 jaar. Ongehuwd.
Zeepzieder.
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Kapitein van de Schutterij in 1827. Burgemeester van 1830 tot zijn
dood. Voorzitter van het Armenbestuur en van de kerkraad. Wordt op
29.09.1836 verkozen, in de leeftijd van 58 jaar, als provincieraadslid
voor het kanton Torhout. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn
dood. Behoort tot de katholieke opinie.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn enige
en universele erfgenaam Charles Versavel te Brugge. De aangifte bedraagt 207.561,17 fr., met 89 ha 92 a 33 ca gronden en huizen te Torhout,
Aartrijke, lchtegem en Beerst.
De aangifte bevat zijn merkwaardig testament.
Hij kent aan 3 kozijns en nichten elk 10.000 fr. toe, plus 10.000 fr.
voor de kinderen van de ene kozijn, 12.000 fr. voor deze van de andere
kozijn, en 12.000 fr. voor de kinderen van zijn nicht; 46.000 fr. aan de
vier kinderen "van mijnen aangetrouwden cosyn Versavel"; 8.000 fr. aan
een nicht en 16.000 fr. aan 2 kinderen van een andere kozijn; 16.000 fr.
aan de overste van de arme of spinneschool te Torhout voor 2 gezongen
missen per jaar tot lafenis van zijn ziel en van deze van zijn ouders en
broeders.
25.000 fr. aan het Bureel van Weldadigheid der stad Torhout, voor
maken en uitdelen van soep voor de arme kinderen derzelve school die
door zijn familie is gesticht.
12.000 fr. voor de oprichting van een hospitaal voor behoeftige oude
mannen en vrouwen (waarvan 4.000 fr. voor de eigenlijke stichting).
De twee laatste legaten op voorwaarde dat er ten eeuwige dage 2 zielemissen zullen gelezen worden per maand, plus 1 mis bij voorkeur in de
kapel van het hospitaal. Tevens eist hij ten eeuwigen dage voor zijn bloedverwanten het recht op, 1 arme vrouw of man uit Torhout aan te duiden
om opgenomen te worden in het hospitaal.
5.000 fr. aan de kerkfabriek voor geschilderde brandvensters in het
koor der kerk.
1.000 fr. aan zijn dienstmeid.
4.000 fr. aan de stad Torhout voor de oprichting van een tekenschool.
1.000 fr.aan de Maatschappij St. Cecilia te Torhout.
250 fr. aan zijn boswachter, met 12 jaar vrijstelling van pacht.
110 fr. aan zijn werkman.
Zijn kleren en lijnwaad moeten uitgedeeld worden aan de armen van
Torhout, met uitzondering van zijn beste kleren die moeten verkocht
worden, om met dat geld kleren te kopen voor de armen. Hij wil een
eeuwig en solemneel jaargetijde op zijn sterfdag met uitdeling van roggebrood aan de arme kinders van de spinschool, à 20 fr. per jaargetijde en
160 fr. voor het brood, te benemen door een hypotheek op een deel van
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zijn gronden.
Hij wil een begrafenis met de hoogste dienst en uitdeling van masteluinbrood van 2 kg aan de arme kinderen van de spinschool, en 1.500
missen tot lafenis van zijn ziel en deze van zijn ouders en broers.
Hij wil een jaargetijde op de sterfdag van zijn broer, met uitdeling van
roggebrood aan de arme kinderen van de spinschool, à 20 fr. per jaargetijde en 160 fr. voor het brood, te benemen door een hypotheek op
zijn gronden.
Hij wil elke maandag een lof voor de zielen van het vagevuur.
En tenslotte schenkt hij aan het petekind van zijn broer 650 fr., te
benemen op ... de schulden die diens vader tegenover hem heeft. (RAB,
Reg. en Dom., Ser. 187, Torhout nr. 252).

290. MOREELS, Vital. Geboren te Tiegem op 28.02.1828, aldaar
overleden op 19.11.1908, oud: 80 jaar. Gehuwd met Maria-JosephaSophia Verhaeghe.
Eigenaar en koopman te Tiegem.
Gemeenteraadslid en schepen (17 .11.1888 tot zijn dood).
Wordt op 26.07.1896 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Avelgem, in de leeftijd van 68 jaar. In 1898 niet herkozen.

291. MULlER, Joannes-Ludovicus. Geboren te Moorsele op 1.09.
1843, aldaar overleden op 2.03.1927, oud: 83 jaar. Gehuwd met MarieFebranie Toye.
Industrieel.
Gemeenteraadslid en burgemeester (12.03.1900-5.06.1921).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Moorsele, op 6.07.1909 legt hij als effectief lid de eed
af, in de leeftijd van 65 jaar. Hij behoudt dit mandaat op onopvallende
wijze tot 1921.

292. MULLE DE TERSCHEUREN, Adile-Jacques-Marie-Ghislain
(1914 Baron). Geboren te Tielt op 12.06.1857, gestorven te Brussel op
17.09.1932, oud: 75 jaar. Huwt te Elsene op 22.12.1884 met Louise
Calmeyn. Schoonbroer van lldefons Malou, raadslid te Vlamertinge.
Advokaat en eigenaar te Pittem.
Voorzitter van de teken- en bouwkundige school van Tielt (1877) en
van het leerwerkhuis (1877), bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te
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Tielt (1886).
Wordt op 31-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Ruiselede (26.05 .1889). Hij doet zich weinig opmerken in
de Raad. Hij neemt ontslag ingevolge zijn verkiezing op 30.09.1919 als
senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt (tot zijn dood).
In 1892 is hij lid, later voorzitter van het Beschermcomité voor werkmanswoningen in het arrondissement Tielt. In 1900 is hij erevoorzitter
van de Handboogmaatschappij De Vrede, en voorzitter van de Conferentie
van St. Vincentins a Paolo in de dekenij Tielt, en afgevaardigde in de
Middenraad te Brugge.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de
Senaat met een belasting van 1.363,38 fr. en bezittingen te Tielt, Wakken,
Dentergem, Markegem, Meulebeke, Tiegem, Desselgem, Aarsele, Rollegemkapelle, Rulste, St.-Eloois-Winkel, Koolskamp, Drongen, Grammene,
Wontergem, Gottem, Nevele, Mater, Meigem, Opbrakel, St. Joos-tenNoode en Brussel.

293. MOLLIE, Julien-Constant-Joseph. Geboren te Dottignies op
7.08.1880, aldaar gestorven op 7.08.1973, oud: 93 jaar. Huwt te Celles
(Heneg.) op 1_7.09.1918 met Marie-Louise-Flore-Joseph-Ghislaine Moyart.
Landbouwer.
Gemeenteraadslid (1.01.1908-1921 en 11.09.1928-1964).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Moeskroen.
Burgemeester (van 22.10.1928 tot 31.12.1932, van 10.02.1939 tot
juni 1942 - afgezet door de Duitsers - en van september 1944 tot
31.12.1964).

294. MULLIER, Julie.n-Ernest-Joseph, genaamd Mullier-Blangy. Geboren te Moeskroen op 1.07.1831, aldaar overleden op 21.02.1897, oud:
65 jaar. Huwt te Moeskroen op 7.09.1857.
Nijveraar.
Stichtend lid van de Conferentie van St. Vincentins a Paolo te Moeskroen (1853) en van de katholieke kring l'Avenir (1863).
Wordt op 34-jarige leeftijd verkozen, op 28.05.1866 als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij blijft dit tot 1874. In de
Raad is hij zeer actief.
In 1869 is hij stichter van de Cercle des jeunes gens St. Joseph, en
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wordt verkozen als gemeenteraadslid. Burgemeester van 15.10.1872 tot
2.02.1879.
De familie Mullier bekleedde een sleutelpositie te Moeskroen. Op
30.05.1847 schrijft notaris Bourgeois te Dottignies aan Félix Béthune .
over "mon cousin Mullier, brasseur à Mouscron, qui y exerce une forte
influence par lui-même et par sa parenté: entr'autres, il s'y trouve son
frère, vicaire, son beau-frère, saunier, et ses deux oncles, propriétaires.
Tous sont électeurs et dans les bons principes ... " (E. Witte, Electorale
agenten ... p. 246).

295. MULLIEZ, Floris-Joseph. Geboren te Rekkern op 29.03.1848,
gestorven te Moeskroen op 2.12.1904, oud: 56 jaar. Huwt te Moeskroen
op 23.04.1881 met Marie-Augustine Dujardin.
Doctor in de rechten. Advokaat en fabrikant.
Wordt op 25.05.1874 verkozen in de leeftijd van 26 jaar, en terwijl
hij nog student is, als katholiek provincieraadslid voor het kanton
Kortrijk en vanaf 1878 het kanton Moeskroen. Doet zich opmerken in de
Raad door zijn anti-vlaamse gezindheid. Voorzitter van de Katholieke
Kring te Moeskroen (1878). Lid van het katholiek schoolcomité te Moeskroen (9.09.1879), lid van de Provinciale commissies voor de statistiek
(1889) en voor de studiebeurzen (1890).
Gemeenteraadslid (tot 1903) en burgemeester (5.02.1891-1900 ontslag).

296. NOLF, Ferdinand-Marie-Joseph-Louis. Geboren te Kortrijk op
3.03.1863, aldaar gestorven op 9.08.1928, oud: 65 jaar. Huwt te
Kortrijk op 18.10.1888 met Marie-Pauline Beek.
Fabrikant.
Bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid (in 1902).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als derde suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Kortrijk.

297. OPSOMER, Joseph-Auguste. Geboren te Dentergem op 14.05.
1813, gestorven aldaar op 22.08.1891, oud: 78 jaar. Huwt te Tielt op
5.07.1848 met N athalie de Mûelenaere.
Gemeentesecretaris van Dentergem (28.12.1836-23.12.1860) en notaris
(1846-1884).
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Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 35 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Meulebeke. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad is hij actief.
Vanaf 30.10.1860 is hij gemeenteraadslid, en vanaf 23.12.1860 burgemeester. Hij blijft dit tot zijn dood.
Op 27.08.1879 wordt hij voorzitter van het katholiek schoolcomité te
Dentergem (ontslag op 30.06.1881). Hij is tevens weldoener van de
katholieke scholen aldaar.

298. OTTO DE MENTOCK, Adolphe-Alois-Marie-Ghislain (1903
Ridder). Genaamd Otto de Nieulant. Geboren te Brussel op 5.01.1828,
gestorven te St. Andries op 15.07.1908, oud: 79 jaar. Huwt te St. Andries
op 18.08.1857 met Valérie de Nieulant et de Pottelberghe (1823-1884).
Schoonzoon van Ed.-Pr. de Nieulant, raadslid te St. Andries.
Eigenaar te St. Andries.
Wordt op 23.05.1864 verkozen, in de leeftijd van 36 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij wordt voorgedragen op de liberale
en op de katholieke lijst, maar in 1880 schrappen de katholieken zijn
naam en wordt hij niet meer herkozen.
Gemeenteraadslid en burgemeester (22.08.1872-1904 ontslag).
Lid (1867), ondervoorzitter (1887) en voorzitter (1891-1903) van de
Provinciale landbouwcommissie. Voorzitter (1867-1885) van de Landbouwmaatschappij van het Westen (die de landbouwcomicen groepeert
van Brugge, Diksmuide, Gistel en Torhout). Deken van de Schuttersgilde
van St. Andries (1867). Voorzitter van de landbouwcomice van Brugge
(1868 tot zijn dood). Lid van de Société de chasse pour la répression du
braconnage te Brugge (1870). Commissaris van de Maatschappij van .
Hovingbouw en Kruidkunde (1873). Lid van de toeziehtscommissie van
het Provinciale Laboratorium te Roeselare (1884). Voorzitter (1894) en
erevoorzitter (1903) van de Inrichtende commissie van de Algeroeene
Landbouwprijskamp te Brugge. Medestichter van de Raiffeisenkassen in
West-Vlaanderen. Ondervoorzitter van de Hoge Landbouwraad.
Ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat (18801909) met een belasting van 2.567,25 fr. en bezittingen te Bredene,
Brugge, Houtave, Jabbeke, Kaaskerke, Lampernisse, Leffinge, Merkem,
Oostkerke, Pervijze, St. Andries, Snellegem, Stuivekenskerke, Uitkerke,
Varsenare, Woumen, Zarren, Zedelgem, Kobbegem, Mortsel, Vilvoorde en
Berchem (Antw.).
Bibliografie : M. Vermeire, Geschiedkundige schets van West- V taanderens landbouw, Brugge [1935], pp. 409-411.
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299. PARDOEN, Albert.Geboren te Menen op 19.04.1851, aldaar gestorven op 10.08.1916, oud: 65 jaar. Ongehuwd. Geneesheer te Menen.
Lid (1886) en voorzitter (1894) van het plaatselijk gezondheidscomité.
Gemeenteraadslid (1887) en burgemeester (1896, tot zijn dood). Bataljonsgeneesheer van de Burgerwacht (1889). Erevoorzitter van de Burgerlijke Godshuizen (1896).
Wordt op 47-jarige leeftijd, op 5.06.1898 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Onderscheidt zich in de Raad o.m.
door zijn jaarlijkse interpellatie over de noodzakelijke wijzigingen van
de wet op de openbare onderstand ten voordele van de grenssteden. Hij
blijft zetelen in de Raad tot zijn dood. In 1903 is hij het slachtoffer van
een aanslag op zijn leven.
300. PARRET, Henricus-Marcelinus. Geboren te Zonnebeke op 31.01.
1851, gestorven te Oostende op 24.08.1921, oud: 70 jaar. Huwt, vermoedelijk te Menen, met Octavia-Juliana Casier.
Gemeentesecretaris van Zonnebeke (zeker vanaf 1882 tot 1912) en
notaris. Plaatsvervangend vrederechter te Passendale (7 .11.1882).
Wordt op 27.05.1888, in de leeftijd van 37 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Passendale. Hij blijft dit tot zijn dood.
Speelt een onopvallende rol in de Raad. Op 15.02.1909 benoemd als
voorzitter van de Militieraad voor het arrondissement Ieper.
3 Î. PECSTEEN, Charles-Honoré-Philippe-Louis, genaamd Peesteende ampreel. Baron. Geboren te Maldegem op 25.01.1789, gestorven te
St. Andries op 12.08.1873, oud: 84 jaar. Huwt te Brugge op 6.09.1815
met Anna-Joanna-Bernardina-Guislena de Lampreel (1793-1861). Grootvader van P. Cl. Rotsart de Hertaing, raadslid te St. Andries.
Studies bij de Jezuïeten te Saint-Acheul.
Licentiaat in de rechten (Parijs 30.03.1813). Eigenaar te St. Andries.
Maire van Maldegem (1813). Secretaris van de Burgerlijke Godshuizen
te Brugge (Frans Regime). Lid (1819) en proost (1843) van de Nobele
Confrerie van het H. Bloed te Brugge. Privé-secretaris van de gouverneur
(Hollands Regime) en gemeenteraadslid van Brugge (Hollands Regime).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1821-1836) en lid van de
Gedeputeerde Staten (12.07.1823-1836). Neemt deel aan het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829).
Op 29.09.1836 verkozen als lid van de provincieraad voor het kanton
Brugge en op 17.10.1836 als lid van de Bestendige Deputatie. Hij is dan
47 jaar. Het eerste mandaat behoudt hij tot zijn ontslag in 1857, het tweede tot zijn ontslag in 1852.
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Van 1.07.1845 tot 1857 is hij eveneens voorzitter van de Provincieraad. Hij behoort tot de katholieke opinie.
Op 7.07.1861 zendt Mgr. Malou hem een brief met rouwbeklag bij de
dood van zijn vrouw (BAB, Acta 1861).
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1832-1873) met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen
te Brugge, en in de arrondissementen Brugge, Roeselare, Diksmuide,
Veurne en Oostende.
Zijn erfenisaangifte werd niet teruggevonden onder Brugge.

302. PECSTEEN DE BUYTSWERVE, Gustave-Honoré-JacquesPhilippe (K.B. 12.02.1851 Baron). Genaamd Peesteen-de Vrière. Geboren te Brugge op 25 Brumaire an XIII (16.11.1804), gestorven te Ruddervoorde op 3.03.1894, oud: 89 jaar. Huwt te Brugge op 18.05.1831 met
Sylvie de Vrière (1811-1901). Zoon van Jacques-Philippe, advokaat van
de Staten van Vlaanderen en lid van de Provinciale Staten, schoonzoon
van Aloysius-Jacobus de Vrière, raadslid te Brugge, schoonbroer van
gouverneur Adolphe de Vrière.
Doctor in de rechten (Gent). Eigenaar te Ruddervoorde.
Voorzitter van de Société royale de Chreurs te Brugge (26.03.1843).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (5.03.1845).
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 43 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Torhout.
Op 7.10.1848 wordt hij benoemd als burgemeester van Ruddervoorde
(niet herkozen als gemeenteraadslid in 1866). In 1851 neemt hij ontslag
als provincieraadslid, ingevolge zijn verkiezing, op 10.03.1851 als senator
voor het arrondissement Veurne-Oostende.
Op 14.06.1859 wordt hij als senator niet herkozen. Op 28.05.1860
wordt hij dan maar opnieuw als provincieraadslid gekozen voor het
kanton Torhout, en in 1866 niet herkozen.
Sinds 1870 is hij lid van de Société de chasse pour la répression du
braconnage te Brugge. Hij is ook nog lid geweest van de Association
libérale.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1848-1893)
met een belasting van 2.483,96 fr. en bezittingen te Ruddervoorde, Waardamme, Poperinge, Oudenburg, Ettelgem, Maldegem, Elverdinge, Heule,
Hoogstade, Elsene en Brugge.
Bibliografie: Tyteca-Verlynde, Lykrede uitgesproken op het graf van den weledelen heer Baron Peesteen-de Vrière ... begraven te Ruddervoorde ... op den 7den
maart 1894, Brugge, J. Cuypers [1894], 8°, 8 p. (ADB).
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303. PECSTEEN DE BUYTSWERVE, Raymond-Edouard-ArthurColette-Ghislain (1895 Baron). Geboren te Brugge op 4.12.1867, gestorven te Ruddervoorde op 5.09.1965, oud: 97 jaar. Huwt te Brussel op
22.11.1894 met Christine de Meester de Betzenbroeck.
Eigenaar te Oostkamp.
Voorzitter van De Eendracht te Oostkamp (1893).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Brugge, en legt op 1.07 .1902, in de leeftijd van 34 jaar,
de eed af als effectief lid. Hij blijft dit tot 1946.
Sinds 1908 gemeenteraadslid van Ruddervoorde en burgemeester (1.07.
1920 tot 12.07.1941 en 24.10.1944 tot 9.01.1953). Sinds 1909 regeerder
van de Watering van Eyensluis-Grootreygarsvliet. Hij is ook regeerder van
de Watering van Greveninge (in 1920), Oostwaterschap van de Leopoldsvaart en regeerder van de Polder van Zandvoorde. Lid van de Provinciale
commissie voor Monumenten en Landschappen (20.10.1924), lid van
de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge-Oostende, voorzitter van de Provinciale commissie
tot verfraaiing van het landelijk leven, voorzitter van de Provinciale landbouwcommissie en erevoorzitter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge. Voorzitter van het Verbond van Katholieke Kringen
(arr. Brugge).
Ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Ruddervoorde, Waardamme en Westkapelle.

304. PEEL, Ignace. Geboren te Watou, datum onbekend, gestorven op
18.12.1837.
Vrederechter te Haringe (24.01.1802-1837). Adjoint au maire te Watou
en lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1818-1836).
Wordt verkozen op 29.09.1836 als provincieraadslid voor het kanton
Haringe. Zijn overlijden wordt niet vermeld in de Burgerlijke stand van
Roesbrugge-Haringe.

305. PEERS, Emest-Jean-Charles-Eugène. (K.B. 19.09.1847 Ridder,
K.B. 20.10.1852 Baron), genaamd Peers-Ducpétiaux. Geboren te Brugge
op 24.11.1804, gestorven te Oostkamp op 28.05.1895, oud: 90 jaar.
Huwt te Brussel op 29.12.1829 met Marie-Françoise Ducpétiaux. (18061871).
Landbouwkundige. Eigenaar te Oostkamp.
541

- Les fumiers couverts, ou méthode pour trailer les engrais de ferme, Bruxelles,
E. Tarlier, 1857, 12", 75 p., ill. (K.B.)
- De la Stabulation de l'espèce bovine, Bruxelles, E. Tarlier, 1858, 12", 184 p.
[Nederlandse vertaling door P.J. Wens : Over de stalkweeking van het hoornvee
door baron E. Peers, Gent, E. Vijt, 1860, 12", 166 p.].
- La race bovine de Jersey, Bruges 1885, 8" (K.S.)
- Medewerking aan de Bulletins de l'Académie r. des sciences (t. XIX Maladie
des pommes de terre) en Joumal d'agriculture pratique te Parijs.

306. PERLAU, François-Hugues-Ghislain, genaamd Perlau-Vanderheyde. Geboren te Oostende op 17.02.1796, gestorven te Brugge op
2.05.1867, oud: 71 jaar. Huwt te Oostende, vermoedelijk in 1820 met
Adelaïde Vanderheyde.
Handelaar te Brugge.
Gemeenteraadslid van Brugge (1830-1839).
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 40 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton GisteL Hij blijft dit tot 1848 (niet herkozen).
In de Raad doet hij zich opmerken door zijn radicaal liberalisme en zijn
anticlericalisme.
Stichter en voorzitter van de Société de commerce de Bruges (nov.
1836-1843), lid van de Koophandelsrechtbank (1837), de Kamer van
Koophandel (1837), de Commissie van de lijnwaadmarkt (1837) en het
Comité voor de vlasnijverheid te Brugge (1842).
Regeerder van de Wateringen van de Eemegemse broeken (1842),
St. Trudoledeke (1851), de Grote Westwatering (1856) en Camerlinckx
Ambacht (1866).
Stamt uit een familie van opkopers van zwart goed.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat,
(1859-1867) met een belasting van 1.315,46 fr. en bezitting~n te Brugge
en in de arrondissementen Brugge en Oostende.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans, door François, ontvanger van de directe belastingen te Dottignies, Elisa, echtgenote van
Auguste Noë, ontvanger van de Registratie te Brugge, Julius Perlau, postontvanger te Veume, en Marie, weduwe van Silvain Pauwels, eigenaar te
Brugge.
De aangifte beloopt 273.235,50 fr. en vermeldt 145 ha 09 a 53 ca
gronden en huizen te St. Pieterskapelle, Moere, Zevekote, Westkerke,
Gistel en Oostkamp. Het passief bestaat o.m. uit 40.000 fr. hypothecaire
leningen (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1867).
Literatuur: F.P.[erlau], De l'extinction du paupérisme, Bruges, A. Bogaert, [1846],
8", 11 p.
tab. (ADB).

+

543

Directeur van de rijkspaardenstoeterij te Oostkamp (vanaf 1836) en
provinciaal inspecteur van de paardenfokkerij.
Wordt op 26.05.1846, in de leeftijd van 42 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing op 13.06.1848 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge (tot 1853 ontslag). Hij wordt opnieuw verkozen als provincieraadslid voor het arrondissement Brugge op 25.05.1857. Hij is de kandidaat zowel van de liberalen als van de katholieken. In 1880 schrappen
deze zijn naam en wordt hij niet meer herkozen. In de Raad is hij actief.
Voorzitter van de Hervormingsschool te Ruiselede (1849), voorzitter
van de Provinciale landbouwcommissie (1859). Regeerder van de Wateringen 's Heer Baselishoek en Kerkewatering te Oostkerke (1863), en
van de Watering Eyensluis-Grootreygarsvliet (1869), ondervoorzitter van
de landbouwcomice van Brugge (1868), directeur van de Hazegrassluis
(1865).
Weldoener van de katholieke scholen te Oostkamp (1879-1884) en
tevens bestuurslid van het comité voor het officieel onderwijs te Beernem,
St. Joris-ten-Distel, Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme (3.04.
1880). Lid van de Toeziehtscommissie op het provinciaal laboratorium
te Roeselare (1884). Lid van de Hoge Raad voor de Landbouw.
Ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (1847-1894)
met een belasting van 2.357,69 fr. en bezittingen te St. Margeriete,
Brussel, Brugge, Oostkerke en Oostkamp.
Literatuur: - De l'efficacité du sel employé en agriculture, ajjranchi de tous
droits en Belg(que, Bruges, Bogaert 1847, 12'0 , 29 p.
- De l'emploi du suljate de chaux en agriculture, Bruges, Bogaert, 1850, 12:0,
Xl-64 p. (K.B.)
- Over het gebruik van den plaester in den landbouw, Brugge, A. Bogaert, 1850,
120, XII-72 p.
- De la substitution du poids à la mesure en matière de vente des céréales, suivi
de quelques réjlexions sur leur culture, Bruges, A. Bogaert, 1853, 12°, 56 p. (K.B.)
- Quelques mots sur l'enseignement agricole en Belgique, Bruges, A. Bogaert,
1855, 8°, 53 p. (K.B.)
- Oiseaux de basse-cour. Des poules. Notices sur les oies, les canards, les pinlades, les dindons, les pigeons, Bruxelles, H. Tarlier, 1855, 12°, 184 p., ill. [2e éd.
Bruxelles, J. Rozez 1865, 12°, 135 p., ill.]. (K.B.)
- Ho/gevogelte. Over de hoenders. Aenteekeningen over de ganzen, de eenden,
de perelhoenders, de kalkoenen, de duiven, Brussel, H. Tarlier, 1855, 12°, 195 p.
(ADB).

- De la culture perjectionnée du jroment, par !. Tull. Traduit de l'anglais sur
la 14e édition, Bruxelles, H. Tarlier, 1856, 12°, 58 p. (K.B.)
- De overdekte mesthopen of leerwijze om de stalmest te bewerken, gevolgd door
eene korte beschryving over de ontwikkeling die zij der akkerbouwkunste moeten
toebrengen, Brussel, E. Tarlier, 1856, 18", 68 p., ill.
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307. PIERS DE RAVESCHOOT, Eugène-Alfred-Marie-Ghislain. Geboren te Gent op 15.05.1855, gestorven te Brussel op 16.11.1905, oud:
60 jaar. Huwt te Olsene op 7.04.1877 met Bertha-Emilie-Marie-Jacqueline de Crombrugghe de Picquendaele.
Eigenaar te Koekelare.
Wordt op 13.08.1899, in de leeftijd van 44 jaar, gekozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1904 stelt hij zich niet
meer kandidaat.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Koekelare, Oost-Rozebeke en Moere.

308. PIL, Auguste-Amand. Geboren te Pollinkhave op 8.01.1857, gestorven te Veurne op 3.02.1920, oud: 63 jaar. Huwt te Loop 21.11.1882
met Romania-Octavie Balloey.
Advokaat, pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te Veurne
(26:12.1883).
Gemeenteraadslid (19.10.1884), schepen (1886). Plaatsvervangend
rechter aan de rechtbank van eerste aanleg (29.07.1885). Voorzitter van
het plaatselijk gezondheidscomité (1886), bestuurslid van de stedelijke
gevangenis (1894).
Wordt op 5.06.1898, in de leeftijd van 41 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Veurne. Hij neemt ontslag ingevolge
zijn verkiezing op 27.05.1900 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot zijn dood).
In 1900 is hij voorzitter van de pensioengilde Zorgen voor Morgen,
in 1905 voorzitter van de koorzangerskring St. Cecilia en van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand Hoop doet leven. In 1918 wordt hij
burgemeester van Veurne.

309. PLETTINCK, Petrus-Bernardus, genaamd Plettinck-Strack. Geboren te Tieltop 19.09.1794, gestorven te Gent, na 1885. Huwt te Tielt
op 15.05.1822 met Ludovica-Antonia-Josepha Strack. Schoonvader van
Leopold de Schietere de Lophem, raadslid te Tielt.
Kruidenier en handelaar te Tielt.
Schepen (zeker in 1840). Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van
54 jaar, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Tielt.
In 1862 neemt hij ontslag. In de Raad doet hij zich niet opmerken.
Burgemeester van Tielt (zeker in 1856), en suppleant vrederechter te
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18. Raadslid Léon van Ockerhout

19. Gedeputeerde Henri Loontjens

I

20. Raadslid Auguste-César van Elslande

21. Raadslid Alphonse Vanden
Peerenboom door Fl. Van Loo (1875)
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22. Gedeputeerde Artbur Surmont de
Volsberghe (1900)

23. Raadslid Jules Storme
door E. De J ans (1897)

24. Gedeputeerde Jean Verhaeghe

25. Raadslid Edouard Jean
door Fl. Aerts (1928)

Meulebeke (22.03:1856-10.01.1885 ontslag). Bestuurslid van de leerwerkschool (in 1859).
Ingeschreven op de lijst van verkiezing voor de Senaat (1856-1863)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen te Tielt, in ' de
arrondissementen van Brugge, Oostende en Tielt, en in Oost-Vlaanderen.
310. PLETTINCK, Prudent. Geboren te Tielt, op 23.04.1819, gestorven te Meulebeke op 11.08.1888. Gehuwd met Jeanne-Félicité Vandenvelde.
Geneesheer te Meulebeke sinds 1844.
Gemeenteraadslid (22.08.1848) en burgemeester (30.12.1854 tot 26.07.
1888). Medestichter van de Behoudsgezinde Vereniging van het arrondissement Tielt.Plaatsvervangend vrederechter (1864).
Wordt op 23.05.1864 verkozen, 45 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Meulebeke en blijft dit tot zijn dood. In de
Raad doet hij zich niet opmerken, nochtans is zijn politieke invloed
groot: bij zijn begrafenis verklaart A. Mulle de Terschueren : "Pendant
40 ans, il a pu ainsi conserver l'union de tous les creurs. Jamais Meulebeke n'a connu de lutte électorale ... n fut l'un des parrains de la caodidature au Sénat du .. . baron d'Anethan ... il était l'un des initiateurs de
Ia candidature à Ia Chambre . .. de Monsieur Beernaert."
Hij is voorzitter geweest van het Geneeskundig genootschap van Tielt,
de katholieke kring 'De Vereenigde Vrienden', het St. Vincentius aPaolo genootschap, de maatschappijen St. Elooi en St. Cecilia.
Bibliografie: Ter nagedachtenis van den heer Prudent Plettinck . .. A la mémoirc
de M onsieur Prudent Plettinck, s.l., s.n., s.d., 8", 63 p., portr. (SBK, ADB).

311. POLLET, Henri. Geboren te Herseaux, op 21.02.1796, aldaar
overleden op 5.12.1861, oud: 65 jaar. Gehuwd met Sabine-Joseph Bonte.
Brouwer te Herseaux.
Gemeenteraadslid (29.08 .1825), schepen (5.09.1825) en burgemeester (11.11.1830 tot zijn dood).
Wordt op 12.07.1848 verkozen, in de leeftijd van 52 jaar, als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij blijft dit, op onopvallende
wijze, tot zijn dood.
312. POLLET, Jean-Edmond-Joseph. Geboren te Moeskroen op 1.02.
1867, aldaar gestorven op 11.01.1930, oud: 62 jaar. Huwt ·te Bailleul
(Fr.) op 29.07.1900 met Julie Hié.
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Brouwer te Moeskroen.
Lid van het Bureel van Weldadigheid (1901). Kapitein (1901) en voorzitter (1913) van de Harmonie royale. Voorzitter van de katholieke kring
L'Avenir. Gemeenteraadslid (1903-1907 en 1921-1926).
Wordt op 14.06.1908 verkozen, 41 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Moeskroen. Hij blijft dit tot in 1929.

313. POULLET, Jules-Joseph. Geboren te Dottignies op 13.06.1843,
gestorven te Oostende op 2.07.1924, oud: 81 jaar. Huwt te Brugge op
27.09.1870 met Marie-Sophie-Rosalie D'Hoedt (1846-1923).
Brouwer, leerlooier, industrieel te Dottignies. Afgeschreven voor
Oostende op 2.06.1923. Secretaris van het katholiek schoolcomité van
Dottignies (10.09.1879).
Wordt verkozen op 22.05.1892 als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Moeskroen. Hij is dan 49 jaar. Hij behoudt zijn mandaat op
onopvallende wijze tot 1921.
Vanaf 23.12.1895 tot 1921 gemeenteraadslid en van 20.9.1904 tot
november 1920 burgemeester van Dottignies.

314. PROOT, Henricus-Josephus. Geboren te Koekeiare op 24.02.
1867, aldaar overleden op 25.05.1935, oud: 68 jaar. Gehuwd met InnaMaria Vandenbussche.
Landbouwer te Koekelare.
Gemeenteraadslid, schepen (5.01.1904) en burgemeester (12.02. 1912
tot zijn dood).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Torhout.

315. QUATAERT, Petrus-Jacobus. Geboren te Hoeke op 29.11.1849,
gestorven te St. Kruis op 14.12.1916, oud: 67 jaar. Gehuwd te Westkapelle op 20.04.1875 met Pelagie-Stephanie-Marie-Theresia De Leyn.
Landbouwer te Hoeke, afgeschreven voor St. Kruis op 21.10.1908.
Op 5.06.1904 verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst voor
het kanton Brugge.

316. QUATANNENS, Camille-Alphonse-Eugenius. Geboren te Wijoegem op 27.11.1842, gestorven te Diksmuide op 28.02.1911, oud:
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69 jaar. Gehuwd 1e met Sidonia-Maria Willems, 2e met Alida De Cock.
Schoonbroer van Bug. Devos, raadslid te Diksmuide.
Eigenaar, fabrikant, landbouwer te Diksmuide.
Lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te
Brugge (vanaf 1886).
Wordt op 28.10.1894 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Diksmuide, 51 jaar oud. Hij blijft dit op onopvallende wijze
tot zijn dood.
Bij zijn dood is hij gemeenteraadslid, voorzitter van de stedelijke academie van teken- en bouwkunde, voorzitter van de kerkfabriek en voorzitter van de landbouwcomice van Diksmuide.
317. RABAU, Ludovicus-Edouard. Geboren te Ieper op 21.02.1827,
aldaar overleden op 11.04.1896, oud: 69 jaar. Gehuwd met EmelieJulie-Clotilde Gisquière.
Eigenaar en brouwer te Ieper.
Luitenant-adjudant majoor van de Burgerwacht (1859). Lid van de
Kamer van Koophandel (1867).
Wordt op 24.05.1869, 42 jaar oud, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper. In 1872 niet meer herkozen.
In 1869 wordt hij ook gemeenteraadslid. In 1885 is hij bestuursild
van de Burgerlijke Godshuizen.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1865-1895) met een belasting van 1.162,98 fr. en bezittingen te leper.
Poperinge, Reningelst, Dikkebus, Woesten, Lo en Westvleteren.
318. RAPAER':r DE GRASS, Gustave-Louis-Joseph-Ghislain. Geboren te Brugge op 5.06.1805, aldaar overleden op 8.05.1875, oud:
69 jaar. Huwt te Ieper op 25.11.1845 met Alix-Amélie Fougeroux de
Campigneul (1824-1880).
Eigenaar te Brugge.
Kapitein van de Burgerwacht (1831). Lid (1851) en proost (1875) van
de Nobele Confrerie van het H. Bloed. Lid (18.12.1859) van de Société
La Concorde te Brugge.
Wordt op 23.05.1864, in de leeftijd van 58 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1872 wordt hij niet herkozen.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1866-1874) met een belasting van 750,42 fr. en bezittingen te Brugge en
te St. Pieters.
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319. REMBRY, Aimé-Louis-Fidèle, genaamd Rembry-Barth. Geboren
te Moorsele op 13.05.1832, aldaar overleden op 8.02.1894, oud:
61 jaar. Gehuwd met Alice Barth.
Geneesheer te Menen (vanaf 1858). Stadsarchivaris (vanaf 1872).
Gemeenteraadslid (1874-1878 en 1881 tot zijn dood). Bestuurslid
van de Burgerlijke Godshuizen (1875-1882, 1885 tot zijn dood). Suppleant vrederechter (1877). Ondervoorzitter van het katholiek schoolcomité van de dekenij en van de parochie Menen (20.08.1879) en afgevaardigde van de dekenij Menen in het diocesaan schoolcomité te
Brugge.
Wordt op 27.05.1886, in de leeftijd van 54 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Hij blijft dit op onopvallende wijze tot zijn dood. In 1887 is hij bestuurslid van de Middelbare
school en in 1889 voorzitter van het plaatselijk gezondheidscomité.
Ingeschreven op de aanvullende lijst voor de Senaat (1883-1893) met
een belasting van 1.102,89 fr., en bezittingen te Moorsele, Menen, Brugge,
Staden, Wervik, Westrozebeke, Afsnee, Bassevelde, Boekhoute, Evergem
en Watervliet.
Literatuur: Histoire de Menin, Bruges, E . Gailliard, 1880-1881, 8°, 4 vol.
Bibliografie : - A la mémoire de Monsieur Aimé-Louis-Fidèle Rembry, époux de
Dame Alice Barth ... , né à Moorsele Ie 13 .mai 1832, décédé à Menin Ie 8 février
1894, Bruges St. Au gustin [1894], 12°, 46 p., ill. (PBC).
- L. Willems, R embry (A.L.F.) in Biographie nationale 19(1907) coll. 21-22.

320. REMBRY, Pierre-Jacques. Geboren te Menen op 3.10.1773,
aldaar overleden op 26.05.1868, oud: 94 jaar. Gehuwd met Hendrika
Delvoye.
Lid van de Provinciale Staten (stedelijke stand) (1824-1836).
Kommandant van de Schutterij (1830) en kolonel van de Burgerwacht
(1832). Vrederechter te Menen (1832-27.04.1858 ontslag).
Wordt op 29.09.1836, 62 jaar oud, verkozen als provincieraadslid voor
het kanton Menen. Hij behoort tot de liberale opinie. De wet op de onverenigbaarheden stelt in 1848 een einde aan zijn mandaat.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door Melanie, weduwe
van Pierre Carrebroeck, eigenaar te Diksmuide, Pauline, eigenaar te
Menen, Julien, ontvanger van de Registratie te St. Niklaas en Leonie
Vlieghe, dochter van Jean-Baptiste en wijlen Henriette Rembry, eigenaar
te Menen.
De aangifte beloopt 32.850,29 fr., en vermeldt 5 huizen, een bos en
hoving te Menen, alles samen 1 ha 93 a 2 ca (RAK, Reg. en Dom., Ser.
187, Menen nr. 312).
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321. REYNAERT, Stanislas-Marie-Joseph. Geboren te Kerkhave op
21.08.1840, gestorven te Aarsele op 20.03.1922, oud: 81 jaar. Huwt
te Aarsele op 14.10.1869 met Stéphanie-Adèle-Clémence Wibo.
Geneesheer te Aarsele.
Lid van het katholiek schoolcomité te Aarsele (27 .11.1879).
Burgemeester (30.01.1891-1919 ontslag), lid van het Beschermcomité
van werkmanswoningen in het arrondissement Tielt (1892).
Wordt op 22.05.1892, in de leeftijd van 51 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Meulebeke. Hij blijft dit op onopvallende wijze tot 1921.

322. RIQUIER, François-Désiré. Geboren te Wameton op 19.11.
1811, aldaar overleden op 16.05.1863, oud: 51 jaar. Ongehuwd.
Handelaar. Gemeenteontvanger (in 1840). Plaatsvervangend vrederechter (tot zijn dood).
Wordt op 27.05.1850 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Mesen. Hij is dan 38 jaar. Hij speelt een onopvallende rol in de
Raad en wordt in 1858 niet herkozen.
Van 1851 tot zijn dood is hij burgemeester van Warneton.

323. RODENBACH, Pieter-Ferdinand. Geboren te Roeselare op 3.03.
1783, gestorven te Ieper op 28.12.1841, oud: 58 jaar. Huwt te Roeselare
op 9.05.1816 met Margaretha Vermandere (1799-1866). Broer van
Alexander, volksvertegenwoordiger.
Koopman te Roeselare.
Luitenant grenadier van de Garde nationale van Napoleon (1807).
Lid van de regentie van Roeselare (7.11.1822). Neemt deel aan het
Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829). Arrondissementscommissaris te Roeselare ( 18 31) en te Ieper ( 18 31- tot zijn dood).
Wordt op 2.07.1838, in de leeftijd van 55 jaar, verkozen als provin,
cieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe. Hij blijft dit tot zijn
dood. In de Burgerlijke Stand van Roesbrugge-Haringe is hij onbekend.
Politieke opinie onbekend.

324. RODENBACH, Raymondus-Josephus-Petrus. Geboren te Roeselare op 7.05.1819, aldaar gestorven op 27.01.1899, oud: 79 jaar. Ongehuwd.
Likeurstoker te Roeselare.

549

Wordt op 24.05.1852 verkozen als vermoedelijk liberaal provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij is dan 33 jaar. In 1856 wordt
hij niet herkozen.
Hij is ondervoorzitter van het Rousselaersch Samenwerkend landbouwgenootschap voor de inkoop van onvervalschte guano of andere kunstvette (gesticht in 1866).

325. ROELANDTS, Carolus-Franciscus. Geboren te Tielt op 25.11.
1785, aldaar gestorven op 2.06.1847, oud: 61 jaar. Ongehuwd.
Notaris te Tielt (6.04.1815 tot zijn dood) en schepen (1831-1836).
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 50 jaar verkozen als provincieraadslid voor het kanton Tielt. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij behoort vermoedelijk tot de katholieke opinie.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Thérèse
Roelandts, weduwe van Bernard D'Hayere, eigenaar te Tielt, zuster;
Maximiliaan Van Zantvoorde, weduwnaar van Marie Roelandts, vader
en voogd van Camiel; Victor Van Zantvoorde, comis fabricant te Gent,
broer van Camiel; en nog 7 andere kinderen Van Zantvoorde te Tielt;
Isidore Van der Espt, echtgenoot van Coleta Roelandts, geneesheer te
Tielt; Andreas Benedictus Steven, echtgenoot van Carolina Roelandts,
eigenaar te Gent; Pelagie Roelandts, weduwe van Edouard Delaere,
eigenaar te Tielt; Charles De Stoop, koopman te Tielt, echtgenoot van
Francisca De Backer, weduwe van Bernard Roelandts, beiden voogden
van Marie en Bernard Roelandts.
De aangifte bedraagt na aanvulling 329.269,90 fr., met 83 ha 60 a
22 ca gronden en huizen te Tielt, Kanegem, Aarsele, Wingene en Wachtebeke. Onder het Actief worden voor 58.502,85 fr. 'bezette obligatiën'
(hypothecaire leningen) en voor 19.295 fr. 'onbezette creancen' vermeld (RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Tielt nr. 181).

326. ROELS, Florimond-Olivier-Joseph. Geboren te Brugge op 10.09.
1804, aldaar gestorven op 12.07.1877, oud: 72 jaar. Gehuwd met
Clotilde Anoul. Zoon van Olivier, griffier van de Provinc. Staten. Schoonbroer van Gustaaf De Snick, raadslid en burgemeester te Koekelare.
Doctor in de rechten (Gent 24.06.1826), advokaat vanaf 20.03.1868,
dienstdoende provinciaal griffier, definitief benoemd op 1.05.1868.
Bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid (1837), lid (1839) en
secretaris (1840) van de Société philharmonique, medestichter van de
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Association libérale (1840), medewerker aan de Joumal de Bruges, lid
(1840) en secretaris van de stedelijke academie.
Wordt op 23.05.1842 verkozen, in de leeftijd van 37 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn benoeming
als provinciaal griffier. Tot 1853 is hij kandidaat van de liberalen, vanaf
1854 kandidaat van de katholieken. Sinds 1.01.1854 was hij lid van de
katholieke Société La Concörde. Hij blijft echter de steun genieten van
de liberale Joumal de Bruges, tegen de partijleiding in.
Op 7.07.1864 wordt hij, na met 1 stem verslagen te zijn bij de verkiezing van voorzitter van de Raad, verkozen als lid van de Bestendige
Deputatie. Hij blijft dit tot 1868.
Vanaf 1843 treffen wij hem aan als regeerder van de Watering van
Blankenberge, in 1859 als bestuurslid van het Bedelaarswerkhuis en
stafhouder van de Orde der actvakaten te Brugge. Hij is ook lid geweest
van de kerkraad van St. Anna.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Marie
Roels, echtgenote van Gustave De Snick, vrederechter te Torhout, en
Jules Roels, eigenaar te Brugge, 'dativen voogd' van Florimond Roels,
student te Leuven.
De aangifte bedraagt 198.349 fr. en vermeldt 39 ha 25 a 26 ca gronden
en 1 huis te Brugge, Zuienkerke, Meetkerke, Ruddervoorde, Houtave,
Klemskerke, St. Michiels, Maldegem en St. Laureins. (RABW, Reg.
en Dom. Ser. 187, Brugge 1877).
327. ROLIN, Charles-Hypolite-Clément-Marie. Geboren te Kortrijk
op 25.11.1842, aldaar overleden op 5.09.1927, oud: 84 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar te Kortrijk.
Rechter (4.10.1881) en voorzitter (1887-1902) van de Rechtbank van
Koophandel. Bestuurslid (1886) en voorzitter (1901-1902) van de Burgerlijke Godshuizen.
Wordt op 22.05.1892 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Kortrijk. Hij is dan 49 jaar. In 1894 niet herkozen.
328. RONSE, Alfred-Jozef. Geboren te Brugge op 18.05.1876, gestorven te Gistel op 22.11.1962. Oud : 86 jaar. Gehuwd te Gistel met
Urbanie Moerman. Zoon van Alfred-Pierre, raadslid te Brugge.
Eigenaar te GisteL
Gemeenteraadslid (18.10.1913), schepen (1.12.1919) en burgemeester
van Gistel (10.10.1933 tot zijn dood).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
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het kanton GisteL Hij blijft dit tot zijn dood. Vanaf 8.12.1932 tot zijn
dood wordt hij elk jaar verkozen als voorzitter van de Raad.
In 1914 regeerder van de Watering Ghistel Oost over de Waere en
voorzitter (vanaf 1945), regeerder (1911) en voorzitter (1922) van de
watering van Vladslo-Ambacht, regeerder (1914) en voorzitter (1919)
van de Grote Westwatering. Adjunkt Koninklijk Hoogcommissaris voor
de kantons Diksmuide en Gistel (30.05.1919-1923). Lid van de provinciale commissies voor de studiebeurzen, de commissie voor de opschik
van de volkswoningen (1931) en de commissie tot bestrijding van de
Woningsnood ... de Nood- en Krotwoningen (1947). Beheerder van de
Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij. Voorzitter van de Provinciale
Landbouwkamer. Werkend lid van het subcomité voor Molenbehoud van
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor kleine landeigendommen.
Iconografie: Geschilderd portret door J. Storie (1937) op het provinciaal hof te
Brugge.
Literatuur: - De Keure der watering van Vladsloo-Ambacht, Brugge, Houdmont,
1911, 8", 32 p. [Nieuwe uitgave, Brugge, Desclée De Brouwer 1937, 8°, 70 p.] (PBC).
- Register en de kort begrijp van alle de waterloopen etc. der watering van Vlad~
sloo-Ambacht, Brugge, Houdmont, 1912, s•, 62 p. (PBC).
- De Windmolens. Brugge, Desclée De Brouwer, [1934], 4°, 180 p., ill. (PBC).
- In samenwerking met Theo Raison :
- Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre ... t. 1-2, Bruges, Beyaert
1918, 4", 2 vol. (PBC).
- Landlijke bouwingen. Algemeene raadgevingen. Ontwerp tot het opbouwen van
eene kleine hofstede-Mekanieke toepassingen, Brugge, K. Beyaert, 1918, 4", 2-XYI94 p., ill. (PBC).
- Ontwerp eener hofstede van middelbare grootte (drie-en-twintig hectaren) voor
de polderstreke ... Projet d'une ferme de moyenne exploitation . .. , Bruges, Desclée
De Brouwer, et Cie, 1918, pl", n.p., pit. (PBC).
- Ontwerp eener kleine hofstede (acht hectaren) voor de Zandstreek. Projet d'une
ferme de petite exploitation ... Bruges, Desclée De Brouwer & Cie, 1918, pl", n.p.,
pl't. (PBC).
Bibliografie: - Huldiging van de heren A. Ronse en A. Olivier. 12 juli 1949.
Provinciale Raad van West-Vlaanderen, Brugge, Yerbeke-Loys, 1949, 8", 31 p.
(PBC).
- Huldiging van de heer A. Ronse, vijftig jaar l$d en vijfent.wintig jaar voorzitter
van de provinciale raad. 25 maart 1958. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1958,
8", 18 p. (PBC).

329. RONSE, Alfred-Jean-Pierre. Geboren te Brugge op 4.03.1835,
aldaar gestorven op 23.01.1914, oud: 78 jaar. Gehuwd met Joséphine
Liebaert. Vader van Alfred-Jozef, raadslid te GisteL
Eigenaar en advokaat te Brugge.

552

Studeert bij de Jezuïeten te Doornik (1849-50) waar hij o.a. medestudent is van de latere gouverneur Heyvaert.
Lid (18.09.1857) van de St. Sebastiaansgilde, lid (28.12.1858) van
de Société La Concorde, gemeenteraadslid (1872) en schepen (3.01.18761903 ontslag). Behoort tot de groep kunstliefhebbers die de neogothische
restauratie van Brugge op gang bracht. Voorvechter voor het projekt
Brugge-Zeehaven. Regeerder van de Watering Gistel Oost over de
Ware (1873) en van de Grote Westwatering (1891). Lid van de bestuurscommissie van de stedelijke muziekschool (1877).
Wordt op 24.05.1880, in de leeftijd van 45 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Brugge. Neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing op 8.07.1884 als volksvertegenwoordiger voor Brugge (tot
1900 ontslag). Is zeer actief in de Raad.
Op 5.12.1885 is hij medestichter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond. Bestuurslid van het Bedelaarswerkhuis (1891), het stadsmuseum (1892), de stadsbibliotheek (1895). Lid (1893) en ondervoorzitter (1900) van het Oudheidkundig Genootschap te Brugge. Lid van de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van de verkiesbaren voor de
Senaat (1887-1900) met een belasting van 1.540,54 fr. en bezittingen te
Brugge, Gistel, St. Pieterskapelle, Westkerke, Zevekote, Klemskerke,
Keiem, Mannekensvere, Middelkerke, Oostende, Schore, Slijpe, Snaaskerke, Wenduine, Knesselare, Westende, Steene, Mariakerke en Moere.
Literatuur: - Le pays de Lourdes, Souvenirs de voyage. Bruges, E. Gailliard,
1874, 8", 99 p. (ADB).
- Recherches sur nos communications avec la mer, Bruges, E. Gailliard 1874,
8°, 69 p. (K.B.)
2e uitgave : Les ports be/ges. Recherches historiques relatives à nos communications avec la mer. Bruges, E. Gailliard 1874, 8", 84 p. (PBC).
- Medewerking aan La Plume au service des arts et des lettres. Bruges 1(1870)3(1872).
- Medewerking aan de Annales de la Société d'Emulation te Brugge :
26(1874) pp. 329-349, Bataille d'Axpoele.
40(1890) pp. 65-90, Un llvre de raison.
41(1891) pp. 111-133, Ou Memlinc est-il né ?
48(1898) pp. 285-378, Ephémérides brugeoises, XVllle siècle.
50(1900) pp. 289-294, Pierre Pourbus. Quel est Ie véritable nam de familie de
Pierre Pourbus.
- Compte rendu des travaux du Comité de patronage des dames en 1906. Maison
de rejuge de l'état pour jemmes à Bruges, Bruges, K. Van de Vyvere-Petyt, 1907,
8", 16 p. (PBC).

553

330. ROTSART DE HERTAING, Paul-Clément-Georges. (1910 Baron). Geboren te Brugge op 19.07.1861. Gestorven te St. Alldries op
29.05.1928, oud: 66 jaar. Huwt te Antwerpen op 23.11.1887 met
Marie-Pauline de Borrekens (1863-1936). Kleinzoon van Ch.-Hon. Peesteen, raadslid te St. Andries.
Doctor in de rechten (Leuven 6.10.1887). Eigenaar te St. Andries.
Lid van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge (5.12.
1885).
Gemeenteraadslid en burgemeester (12.03.1905-1920 ontslag).
Wordt op 9.06.1912 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Brugge en legt op 1.07.1913, in de leeftijd van 52 jaar,
de eed af als effectief lid. Stelt zich in 1921 geen kandidaat meer.

331. RUZETTE, Albert, zie onder gouverneurs.

332. RYELANDT, Louis-Bernard-Marie-Ghislain, genaamd RyelandtCasier. Geboren te Brugge op 6.03.1841, aldaar gestorven op 19.12.1877,
oud: 36 jaar. Gehuwd te Gent op 13.10.1866 met Marie-Louise Casier
(1847-1908). Schoonzoon van senator Casier.
Advokaat (11 .04.1863) te Brugge.
Lid (19.04.1863) van de Société La Concorde. Secretaris (1865) en
lid (1875) van het Centraal comité van St. Pieters-Penning voor het Bisdom Brugge. Secretaris van de Maatschappij St. François Regis voor het
wettigen van huwelijken (1870). Redacteur van de ultramontaanse Le
Franc de Bruges.
Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge (1871).
Wordt op 22.05.1872, 31 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dat, op onopvallende wijze,
tot zijn dood. Op 1.07.1872 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid. Hij
is nog bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid (1875), Armenmeester
van St. Salvators en op 30.04.1877 wordt hij lid van de Nobele Confrerie
van het H. Bloed. Sinds 1875 is hij regeerder van de Grote Westwatering.
Secretaris van de kerkfabriek van Q.L.Vrouw en lid van de genootschappen van St. Vincentius a Paolo en Franciscus Xaverius. Prefect van
de Congregatie van Q.L.Vrouw van de VII Weëen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan, in het Frans, door Marie-Louise
Casier, weduwe en voogdes van Louis, Marie, Joseph, Pierre, Marguerite
en Vincent; en Emile Halleux-Ryelandt "agissant vu l'état de grossesse
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de la première déclarante, comme curateur au ventre". Het kind wordt op
24.04.1878 geboren en krijgt de naam Jean-Marie-Joseph-Louis.
De aangifte bedraagt 391.596,80 fr. en vermeldt 111 ha 86 a 10 ca te
Sijsele, St. Andries, Schore, St. Pieterskapelle, Brugge, Middelburg, Maldegem, Kallo, St. Niklaas; Tielrode en Temse (RABW, Reg. en Dom.
Ser. 187, Brugge 1, 1878).
Bibliografie : A la pieuse m ém oire de monsieur Louis-Bernard. .. Ryelandt .. . ,
Bruges, Neut-Janssens 1877, 8°, 42 p. (PBC).

333. SAFFRE, Jean-Baptiste. Geboren te Moeskroen op 12.04.1811,
aldaar gestorven op 10.05.1878, oud: 67 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar (?) te Moeskroen.
Gemeenteraadslid (18.12.1860) en schepen (22.02.1861).
Wordt op 26.05.1862 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Kortrijk. Hij is dan 51 jaar. In 1866 wordt hij niet herkozen.
Van 25.02.1863 tot 15.10.1872 is hij burgemeester.

334. SAMAIN, Cyrille-Marcelin. Geboren te St. Denijs op 1.02.1847,
aldaar overleden op 25 .03.1907, oud: 60 jaar. Huwt te Bossuit op
14.07.1874 met Leontine Iserbyt. Vader van Edgard, raadslid te St.
Denijs.
Landbouwer, eigenaar te St. Denijs.
Gemeenteraadslid (1.07.1872) en schepen (7.09.1872). Lid van het
katholiek schoolkomité van St. Denijs (4.09.1879).
Burgemeester (1884 tot zijn dood). Lid van de provinciale landbouwcommissie.
Wordt op 28.10.1894 verkozen, in de leeftijd van 47 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. ·Hij blijft dit tot zijn dood. In
de Raad doet hij zich opmerken door zijn onbegrip voor de sociale problemen van de arbeiders.
Ondervoorzitter van de landbouwcomice van Kortrijk (1903) en lid van
de Inrichtende commissie van de Algemene Landbouwprijskamp te Brugge
(1903).

335. SAMAIN, Edgard-Julien-Valère. Geboren te St. Denijs op 21.01.
1882, aldaar overleden op 19.11.1960, oud: 78 jaar. Huwt te Luingne op
9.02.1907 met Marguerite-Marie Busschaert. Zoon en opvolger van
Cyriel, raadslid te St. Denijs.
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Aannemer te St. Denijs.
Wordt op 8.06.1907 verkozen, 25 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk, hij blijft dit op onopvallende wijze tot
1921.

336. SAMAIN, Guilbert. Geboren te Helkijn op 29.08.1876, aldaar
overleden op 13.06.1956. Huwt te St.-Eloois-Winkel op 22.05.1909 met
Valentine Van Neste.
Brouwer te Helkijn.
Wordt op 14.06.1908 verkozen als derde suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Moeskroen.

337. SCHOTTE, Camiel-Gustaaf-Gislenus. Geboren te Ingelmunster
op 13.06.1838, aldaar overleden op 9.05.1917, oud: 88 jaar. Huwt aldaar
op 15.09.1871 met Juliana De Poorter.
Gemeentesecretaris van Ingelmunster. Koster en juwelier.
Verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst voor het kanton
Izegem, op 4.08.1907, en op 9.06.1912 als tweede suppleant.

338. SERWEYTENS, Charles-Joseph. Geboren te Brugge op 3.05.
1812, gestorven te St. Pieters-op-den-Dijk op 26.04.1864, oud: 51 jaar.
Huwt te Brussel op 7.07.1842 met Felicie-Cornelie-Marie-Ghislaine de
Mercx (1820-1902). Vader van Charles-Valérie, raadslid te Brugge.
Houtimporteur. Eigenaar.
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (2.03.1831) en lid van de
Vrije Archiers van St. Sebastiaen te St. Kruis (1838). Medestichter van
de Brugse Handelsbeurs (8.04.1839). Stichter (1841) en voorzitter van het
literair gezelschap De Kunstliefde. Voorzitter van de zangvereniging St.
Cecilia. Gemeenteraadslid van Brugge (14.12.1846-1850 ontslag). Lid
(29.03.1854) van de Société La Concorde. Medestichter (14.05.1860)
van het Grondwettelijk Verbond.
Wordt op 28.05.1860, in de leeftijd van 48 jaar; verkozen als onafhankelijk (katholiek) provincieraadslid vqor het kanton Brugge. Hij blijft dit
tot zijn dood, en doet zich opmerken in de Raad door zijn vlaamsgezindbeid.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan, in het Frans, door Felicie de Mercx,
voogdes van Caroline-Marie, Leonie-Anne, Charles-Valérie, PaulineMarie, lsabelle-Gabrielle, en Ernest-Marie; en EmiÎe Dumont, echtgenoot
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van Marie-Felicie, dochter van de overledene, rentenier te Antwerpen.
De aangifte bedraagt 95.697,60 fr. en vermeldt 305 ha 56 a 71 ca vooral
duinen en huizen te Brugge, St. Pieters, Heist (115 ha), Knokke (117 ha)
en Beernem (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1864).
Iconografie: Geschilderd portret door Dinneweth (circa 1860) in Tablettes des
Flandres, Bruges, 8(1960) p. 212.

339. SERWEYTENS, (K.B. 26.05.1912 DE MERCX), Charles-Valérie-Florimond-Marie-Joseph-Ghislain. Geboren te St. Pieters-op-de-Dijk,
op 27.03.1853, gestorven te Brugge op 21.02.1936, oud: 82 jaar. Huwt
te Brugge op 20.04.1887 met Hélène Saeys (1863-1936). Zoon van
Charles-Joseph, raadslid Brugge.
Houtimporteur.
Wordt op 27.05.1878, 25 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot 1921.
Lid van het katholiek schoolcomité van St. Pieters (17 .09 .1879) en
weldoener van de katholieke scholen op St. Pieters. Gemeenteraadslid en
burgemeester (1889-1899) van St. Pieters.
Voorzitter van de Vereniging van kooplieden van Scheepsdale (1887).
Plaatsvervangend rechter (1898), rechter (1904) en voorzitter (19071911) van de Rechtbank van Koophandel. Gemeenteraadslid van Brugge
(18.10.1903). Vice-consul van Noorwegen (1906). Voorzitter van de
Kamer van Koophandel (1913). Lid van het discontokantoor van de
Nationale Bank te Brugge. Politieke gevangene te Holzminden (19161918).
Staat ingeschreven al~ verkiesbaar voor de Senaat met een rechstreekse
belasting van 1.200 fr. en bezittingen te Brugge, Mannekensvere, Wulpen,
Berlare en Uitbergen.

340. SEYS, Ernest-Xaverius. Geboren te Ieper op 12.02.1841, aldaar
overleden op 27.05.1907, oud: 67 jaar. Gehuwd met Rosalia-Sidonie
Staelens.
Fabrikant van linten.
Plaatsvervangend rechter van de !Werkrechtersraad, lid van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo. Stichtend lid van De Katholieke Ziekentroost, lid van de Katholieke Kring, voorzitter van de Katholieke Voorwacht.
Wordt op 5.06.1898,_ verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Ieper.
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341. SLOCK, Angelus. Geboren te Ruiselede op 6.11.1810, uitgeweken
naar Amerika in 1853. Ongehuwd.
Wordt op 3.07.1839 verkozen, 28 jaar oud, als provincieraadslid voor
het kanton Ruiselede. Hij neemt ontslag in 1842. Politieke opinie onbekend.
Notaris teEgem (22.11.1845-27.02.1853) en gemeentesecretaris (18.10.
1847-5.07.1853).

342. SNAUWAERT, Jan-Antoon. Geboren te Brugge op 18.01.1839,
gestorven te Nieuwpoort op 23.04.1920, oud : 81 jaar. Huwt te Nieuwpoort op 27.09.1869 met Juliana-Christina T'Jaeckx.
Handelaar.
Lid van de Société La Concorde te Brugge (26.09.1859). Gemeenteraadslid (1884) en schepen (1884) van Nieuwpoort.
Bestuurslid van de Teken- en Bouwkundige school (1886), bestuurslid
van de Openbare Entrepot (1892) en voorzitter van de fanfare van het
Davidsfonds (1892).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Nieuwpoort. Op 15.01.1907, in de leeftijd van
68 jaar, legt hij als effectief raadslid de eed af. Hij blijft dit tot zijn dood.
Op 19.01.1909 wordt hij burgemeester (tot zijn dood), in 1909 is hij
voorzitter van het plaatselijk gezondheidscomité, en van de gezondheidscommissie voor de haven, voorzitter van de navigatieschooL In 1913 is hij
voorzitter van de voorzieningskas voor de oude vissers.

343. SOENEN, David-Macharius. Geboren te Bikschote omtrent 1778,
gestorven te Hooglede op 9.05.1840, oud: omtrent 62 jaar. Gehuwd met
Carolina-Josepha Ghyselen. Vader van Louis-François, raadslid te Hooglede.
Notaris te Hooglede (vanaf 1804).
Maire (1808-1812 ontslag) en burgemeester (1.08.1818-1.10.1830).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1820-1836).
Suppleant vrederechter (1836) en voorzitter van de Kamer der notarissen te leper (1837).
Wordt op 2.07.1838 verkozen, 60 jaar oud, als provincieraadslid voor
het kanton Hooglede. Hij blijft dit tot zijn dood. Politieke opinie onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Louis-François, notaris, Julie, Charlotte, winkelierster, Virginie, Sopbie en Fidèle558

Amand, minderjarige. De aangifte vermeldt alleen 55 ha 84 a 18 ca grond
en huizen te Hooglede, Gitsen Rumbeke (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187,
Hooglede nr. 101).
344. SOENEN, Hector-Alfred-Louis. Geboren te Hooglede op 4.10.
1854, gestorven te Herseaux op 2.07.1909, oud: 54 jaar. Ongehuwd.
Zoon van Louis-François, en kleinzoon van David, raadsleden te
Hooglede.
Handelaar te Herseaux.
Gemeenteraadslid (30.11.1899) en burgemeester (16.01.1900-1906
ontslag).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Moeskroen. Op 28.05.1905 wordt hij, 50 jaar oud,
effectief lid, maar hij legt de eed niet af en woont tussen 1905 en 1908
geen enkele vergadering van de Raad bij. In 1908 stelt hij zich geen
kandidaat meer.
345. SOENEN, Louis-François. Geboren te Hooglede op 6.03.1808,
aldaar gestorven op 6.01.1855, oud: 46 jaar. Huwt te Hooglede op
24.09.1845 met Mathilda-Maria Demey en op 12.02.1852 met CharlotteSilvie-Sophie Bonte. Zoon van David-Macharius, raadslid te Hooglede,
vader van Hector-Alfred, raadslid te Herseaux.
Notaris te Hooglede, neemt in 1840 het notariaat van zijn vader over,
en laat het in 1854 aan Ch. De Leghere, notaris en raadslid te Staden,
over.
Gemeenteraadslid.
Wordt op 12.07.1848 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Hooglede. Hij is dan 40 jaar. Hij behoudt zijn mandaat tot zijn dood.
Opinie onbekend.
Van 22.08.1848 tot zijn dood is hij schepen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door CharlotteSilvie Bonte, weduwe en voogdes van Hector-Alfred, Alidor-Marie, minderjarige zoon uit het 1e huwelijk en Fidèle Soenen, commis-greffier,
voogd van Alidor.
De aangifte bedraagt 49.774,29 fr. en 13 ha 47 a 40 ca grond en huizen
te Hooglede, Oostnieuwkerke, Gits en Rumbeke (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Hooglede nr. 122).
346. SOUDAN, Charles-François-Joseph, genaamd Soudan-Boulez.
Geboren te Aalter op 10.05.1831, gestorven te Gent op 23.08.1893,
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oud: 62 jaar. Huwt, vermoedelijk te St.-Eloois-Vijve met Coralie-Marie
Boulez. ·
Nijveraar te Kortrijk.
Wordt op 28 .05.1866 verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Kortrijk. Hij is dan 35 jaar. Hij behoudt dit mandaat tot zijn
dood. Op 5.07.1866 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie op 2.07.1892 is hij verplicht als dusdanig ontslag te nemen. In
1871 is hij lid van de Provinciale commissie voor pensioenen, in 1884 is
hij voorzitter van de Toeziehtscommissie op het Provinciaal laboratorium
te Roeselare. Hij is ook nog voorzitter geweest van de Association conservatrice et constitutionnelle te Kortrijk.
In 1878 reeds heeft hij af te rekenen met financiële moeilijkheden,
ingevolge het overlijden van zijn schoonmoeder en de eis van haar
familie dat hij haar aandeel in zijn zaak zou uitbetalen. Hij doet hierbij
een beroep op Mgr. Faict, die voor hem tussenkomt bij volksvertegenwoordiger De Kepper van Aalst (BAB Acta 2.10.1878, 28.11.1878 en
14.12.1878) en bij industriëlen te Waregem, o.a. de burgemeester Jules
Storme (id. 20.11.1880 brief aan de pastoor van Waregem) aandringt
opdat zij het " munus administratoris Belgici. .. in societate a D.n SoudanBoulez jamjam constituenda" zouden aanvaarden. Terzelfdertijd schrijft
de bisschop aan de principaal van het College te Kortrijk (id. 20.11.
1880) opdat deze zijn leraar Eerlamoot zou opdracht geven de zoon van
Soudan, die in moeilijkheden verkeert, gerust te laten, hem niets te zeggen
en niet te ondervragen !
In 1891 wordt Ch. Soudan veroordeeld tot het terugbetalen van een
som van meer dan 7.000 fr. die een burgemeester uit de omgeving van
Kortrijk hem voorgeschoten had. Deze veroordeling veroorzaakt zijn ontslag als lid van de Bestendige Deputatie, dat hij reeds op 14 januari 1892
had ingediend, maar hij bleef zetelen in de Deputatie tot juli, ogenblik
waarop normaal in zijn vervanging kon voorzien worden.
Volgens een brief van gouverneur Ruzette aan J.B. de Béthune van
17.10.1891 (ADB Marke, niet geklasseerd) werd ten behoeve van Soudan
in de begroting 1892 een post ingeschreven die zijn financiële toestand
moest verzekèren.
Op 24 juli 1891 werd in de Provincieraad inderdaad, met 25 tegen
12 en 5 onthoudingen, een voorstel van een aantal katholieke raadsleden
ingediend en onmiddellijk goedgekeurd, het voorzag een krediet van
2.400 fr. voor "jetons de présence des membres de la Députation permanente". J.B. de Béthune, die Soudan als lid van de Deputatie eerder
moeizaam zou opvolgen, stemde tegen.
In een niet gedateerde confidentiële brief aan gouverneur Ruzette, had
560

hij zich bereid verklaard een deel van zijn wedde van 1892 aan Soudan
af te staan (ADB Marke niet geklasseerd).
347. SPILLEBOUT, Adrianus-Jacobus-Hypolitus. Geboren te Roeselare op 25.04.1835, aldaar gestorven op 17.06.1912, oud: 77 jaar. Huwt
te Kortrijk met Helena-Francesca Vercruysse.
Ruidevetter te Roeselare.
Gemeenteraadslid (1869) en schepen (7 .05.1870-1872 niet herkozen).
Lid van het Bureel van Weldadigheid (1870). Ondervoorzitter van de
katholieke schoolcomités van de parochie en de dekenij Roeselare
(1.09.1879) en afgevaardigde van de dekenij in het diocesaan schoolcomité te Brugge.
In 1886 treffen wij hem aan als voorzitter van het plaatselijk gezondheidscomité, voorzitter van de stedelijke academie en erevoorzitter van
het stadsmuziek (jongelingenkring). Van 1886 tot 1907 is hij burgemeester.
Op 27.05 .1888 wordt hij, 53 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Roeselare, hij neemt ontslag ingevolge
zijn verkiezing op 14.06.1892 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare-Tielt (tot 1900).
348. SPRUYT, Joseph-Cornelius. Geboren te Brussel op 16.01.1778,
gestorven te Kortrijk op 2.12.1848, oud: 70 jaar. Gehuwd te Brugge op
16.12.1839 met Adèle-Isabelle Devaux. Schoonbroer van Charles Devaux, provinciaal griffier, en van Jac.-Guill. du Jardin, raadslid te
Brugge. Oom van J. Ch. Boyaval, burgemeester van Brugge en senator.
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel (1808), te
Brugge (1809), te Antwerpen (1819) en te Kortrijk (1832).
In 1813 voorzitter van het kiescollege van Nijvel. In 1816 lid van de
Gedeputeerde Staten van Brabant. In 1819 lid van de loge La Réunion
des Amis du Nord te Brugge.
Wordt op 23.05.1842, in de leeftijd van 64 jaar; verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. De wet op de onverenigbaarheden van 1848 stelt een einde aan dit mandaat.
349. STANDAERT, Eugène-Hipolyte. Geboren te Brugge op 4.12.
1861, gestorven te Ronse op 15.11.1929, oud: 67 jaar.
Doctor in de rechten (Leuven 29.07.1885), advokaat.
Wordt op 36-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
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voor het kanton Brugge (5.06.1898), hij neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing op 27.05.1906 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge (tot 1921 en van 28.11.1923 tot zijn dood).
Lid (1900) en ondervoorzitter (1904) van het beschermcomité van
werkmanswoningen in het arrondissement Brugge, lid (1900) van de
beheerraad van de Berg van Barmhartigheid. Suppleant-rechter van de
rechtbank van eerste aanleg (1906), voorzitter van de Middenkas van
Landbouwkrediet te Brugge (1906), lid (1913) van de Provinciale commissie van verzekering tegen de werkloosheid.
Stafhouder van de Brugse balie. Voorzitter van de Federatie van landbouwkassen van West-Vlaanderen, voorzitter van de Federatie van Mutualiteiten voor gepensioneerden in het arrondissement Brugge en ondervoorzitter van het Beschermcomité van Voorzieningsinstellingen.

350. STEVERLYNCK, Auguste-Florentin-Adolphe. Geboren te logelmunster op 4.07.1823, gestorven te Diksmuide op 16.07.1876, oud:
53 jaar. Gehuwd met Virginie-Marie Boûten.
Notaris te Diksmuide (20.06.1856).
Gemeenteraadslid (27.10.1863-1869). Wordt op 27.05.1872, in de
leeftijd van 48 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Diksmuide. Hij blijft dit tot zijn dood.
Sinds 1875 is bij ook lid van de Provinciale commissie voor de Studiebeurzen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn moeder
Marie-Joanna Focdey, weduwe van Ivo, rentenierster te Ingelmunster;
zijn zusters Paulina, weduwe van Henri Verschaeve te Ingelmunster, en
Marie, weduwe van Amand Buyse, molenares (sic) te Ingelmunster; en
zijn vrouw Virginie-Marie Boûten. Bij testament is zijn vrouw algemene
legataris.
De aangifte beloopt 39.197,92 fr. en vermeldt 3 ha 86 a 71 ca grond
en huizen te lngelmunster, Diksmuide en Klerken (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Diksmuide nr. 28).

351. STORME, Jules. Geboren te Waregem op 24.01.1819, aldaar
overleden op 13.05 .1904, oud : 85 jaar. Huwt te Aalst met Constantia
Verbrugge. Zoon van de burgemeester van Waregem die in 1846 door
de Société libérale van Kortrijk afgevaardigd wordt naar het liberaal
congres te Brussel.
Doctor in de rechten. Notaris te Waregem (vanaf 1848).
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Gemeenteraadslid (24.03.1846) en burgemeester (okt. 1848 tot zijn
dood).
Wordt op 12.07.1848, 38 jaar oud, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. Hij blijft dit tot zijn dood. Vanaf
1880 wordt hij verkozen op de katholieke lijst. In de Raad is hij na
1880 vrij actief.
Sticht in 1847 een maatschappij van krulbolling. Lid (1849) van
het Comité tot bescherming van de vrijgestelde gevangenen. Lid (1859)
van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Kortrijk, lid (1867) van de Provinciale toeziehtscommissie op
de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Kortrijk, voorzitter (1867)
van de militieraad in het arrondissement Kortrijk, lid (1868) en ondervoorzitter (1891) van de Provinciale landbouwcommissie, lid (1877)
van de Provinciale commissie voor de Studiebeurzen. Lid (3.09.1879)
van het katholiek schoolcomité van Waregem. Voorzitter (1884) van de
Conferentie van St. Vincentius a Paolo in de dekenij Waregem en afgevaardigde in de Middenraad te Brugge. Voorzitter (1903) van de landbouwcomice van Waregem, en lid (1903) van de Inrichtende commissie
van de Algemeene Landbouwprijskamp te Brugge. Lid van de commissie
voor de bewaring van de kunstwerken in het arrondissement Kortrijk en
stichter van de Rallye van Waregem (paardenkoersen).
Iconografie: Geschilderd portret door E. De Jans, hem aangeboden door de
provincieraad in 1897.
Bibliografie: Half-Eeuwfeest van den Heer Jules Storme, als burgemeester van
Wareghem 1847-1897, Waregem, M. du Catillon, 1897, 8•, 12 p. (ADB).

352. STORME, Julius. Geboren te Hansbeke op 25.02.1871, gestorven te Brugge op 5.05.1927, oud: 56 jaar. Huwt te Moeskroen op 8.02.
1903 met Julienne Maroy.
Landbouwingenieur te Lichtervelde.
Lid van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge.
Bestuurslid en voorzitter (1901) van het Armenbestuur te Lichtervelde,
bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen en van het Wezengesticht.
Op 3.06.1900 wordt hij verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor Torhout, en op 5.07.1904 wordt hij effectief lid. Hij is dan
33 jaar. Hij behoudt zijn mandaat tot zijn dood en manifesteert zich in
de Raad als verdediger van de landbouwbelangen.
Op 19.06.1901 verkozen als gemeenteraadslid en van 5.01.1927 tot
zijn dood schepen. In 1904 secretaris van het Muziek van de Katholieke
Kring.
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353. STRUBBE, Joseph-Philippe. Geboren te Brugge op 9.09.1846,
aldaar gestorven op 17.12.1919, oud: 73 jaar. Gehuwd met Anne Pavot.
Handelaar, beheerder van genootschappen.
Gemeenteraadslid (29 .1 0.18 7 8-190 3).
Lid van het parochiaal schoolcomité van St. Gillis (1879). Bestuurslid
van het Bureel van Weldadigheid (1888).
Wordt op 25.05.1890, in de leeftijd van 43 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1894 wordt hij niet
herkozen. In 1895 is hij medestichter en beheerder van de Maatschappij
der Brugsche Zeevaartinrichting, in 1897 beheerder en in 1911 voorzitter
van het Discontokantoor van de Nationale Bank te Brugge. In 1904 (?)
medestichter en voorzitter van de beheerraad van La Brugeoise.
Op 26.06.1908 wordt hij verkozen als katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge. In 1912 niet herkozen.
Iconografie : Portret in het in de bibliografie vermelde werk.
Bibliografie: Joseph Strubbe. Membre de la Chambre des R eprésentants. Bruges,
in Arthur Mansch, Geistige Welt. Gallerie von Z eitgenossen, auj dem Gebiele der
Künste una' Wissenschaft, Berlin, A. Eckstein, 1904, 4°, n.p. (PBC).

354. STRUIJE, Carolus-Ludovicus. Geboren te Hooglede op 24.03.
1787, overleden aldaar op 5.09 .1870, oud : 83 jaar. Ongehuwd.
Eigenaar.
Neemt deel aan het Constitutioneel Banket te Brugge (9.07.1829).
Burgemeester van Hooglede (11.11.1830 tot zijn dood). Wordt op
28.05 .1855 verkozen, 68 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Hooglede. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn dood.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Ivo Vermeersch, pastoor te Hooglede, zijn testamentuitvoerder. De aangifte bedraagt 123.309,82 fr. en vermeldt 18 ha 90 a 91 ca grond en huizen te
Hooglede en te Gits.
Daar er geen rechtstreekse erfgenamen zijn wordt de inboedel van zijn
huis openbaar verkocht. Dit levert 2.341,95 fr. op, 69 flessen wijn en
3 halve flessen champagne worden verkocht voor 70 fr., en zijn klederen
en hemden worden verkocht voor 180 fr. De comptante penningen bedragen 3.953,25 fr., en zijn achterstallige wedde als burgemeester beloopt 417 fr.
De aangifte bevat een afschrift van zijn eigenhandig testament van
29 .03.1856. Hij wil een "zinking van den grootsten lijkdienst met groot
convooi", en uitdeling van 6 hectoliters tarwebrood aan de armen van
Hooglede. Aan elke priester aanwezig op de lijkdienst, en die van buiten
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Hooglede komt, 5 fr. De dag van de lijkdienst in een bijzondere herberg
een behoorlijke maaltijd aan al de priesters, al de ambtenaren der gemeente en verder notabele personen met de naaste familie en kennissen.
En in een andere herberg : "soep, vlees, koeke en café" aan de verdere
familie, geburen en kennissen.
Aan de Zusters Maricolen, eten op de dag van de lijkdienst, maar
niet voor meer dan 25 fr.
De 'betaalkinders' in de school der Maricolen benevens al de personen
in het oudmannen- en vrouwenhuis ook soep, vlees, een glas bier en
koffie, en aan "elk der arme kinders van dezelve school een koeke van
10 cents". Na de lijkdienst gedurende 6 weken, 1 solemnele mis per
week en 5 gelezen missen per week met Miserere en De profundis. Na
2 der gezongen missen moeten telkens 4,5 hectoliters masteluinbrood uitgedeeld worden. Daarnaast moeten nog 100 missen gecelebreerd worden.
Binnen het jaar, elke maand een solemnele mis, en na 4 van deze
missen uitdeling van 4,5 hectoliters masteluinbrood; en elke week 2
gelezen missen, plus 400 gelezen missen te Hooglede of elders.
Gift van 1.000 fr. aan de pastoor van Hooglede voor het doen maken
van een lijkpelder voor ongehuwden met 1 of 2 vanen en andere benodigdheden, mits 25 jaar lang een solemneel jaargetijde en 25 jaar lang aanbevolen te worden in het jaargebed.
Al zijn kleren en hemden moeten uitgedeeld worden aan de armen.
Gift van 1.400 fr. om kleren te kopen voor personen in het oude mannen- en vrouwengesticht.
Gift van 1.600 fr. voor kleren, bedding, voedsel enz. aan de meest
behoeftige armen.
Gift van 500 fr. aan de Zusters van 't Hoge, van 500 fr. aan de
Conferentie van St. Vincentius a Paolo, van 500 fr. aan de heer G.
Everaert te Brussel, van 2.000 fr. aan juffrouw Sopbie Everaert, van
500 fr. aan Leonie De Swaene.
Aan zijn dienstmeid Monica Tavernier (70 jaar) schenkt hij een bed
met toebehoren, een kleerkast, 4 stoelen, een nachttafel, 4 koppel lakens,
3 wollen dekens, het vruchtgebruik van zijn huis en een lijfrente van
200 fr. (RAB. Reg. en Dom. Ser. 187, Hooglede nr. 138).

355. STRUYE, Aloys-Joseph-Désiré, genaamd Struye-Broers. Geboren
te Ieper op 27.07.1825, aldaar overle<bl op 25.07.1897, oud: 72 jaar.
Huwt te Mechelen op 15.07.1862 met Marie-Anne-Françoise-Ghislaine
Broers.
Eigenaar te Ieper.
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Lid van het katholiek schoolcomité van Ieper (19.08.1878).
Wordt op 24.05.1880, in de leeftijd van 54 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Ieper. Hij blijft dit tot 1892 en trekt
zich dan terug.
In 1892 is hij lid van het Beschermcomité van werkmanswoningen in
het arrondissement Ieper.
Bibliografie: Necrologie in Journat d'Ypres 28.07.1897.

356. SURMONT, Michel. Geboren te Lichtervelde op 27.09.1786,
aldaar overleden op 2.12.1872, oud: 86 jaar. Gehuwd met Elisabeth
Wolf.
Eigenaar.
Lid van de loge La Réunion des Amis du Nord te Brugge (1821).
Lid van de Provinciale Staten (1823-1836). Burgemeester van Lichtervelde (11.08.1830-sept. 1830 en 31.12.1842.-1.07.1872).
Wordt op 12.07.1848, 61 jaar oud, verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1866 wordt hij niet herkozen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door zijn kleinkinders : Edouard, negociant-commissàris te Gent, Michel en Marie, bijzonderen te Lichtervelde.
De aangifte bedraagt, na verrekening van een aantal eigendommen die
hij een week voor zijn dood verkocht had, 295.928,81 fr.
Volgens de aangifte bezit hij 79 ha 81 a 12 ca gronden en huizen te
Lichtervelde, Roeselare en Torhout, volgens het kadaster zijn er dat
81 ha 7 a 62 ca. (RAB. Reg. en Dom. Ser. 187, Torhout nr. 277).

357. SURMONT DE VOLSBERGHE, Arthur-Henri-Marie-Ghislain.
Baron. Genaamd Surmont-de Gheus.
Geboren te Gent op 5.10.1837 gestorven te St.-Denijs-Westrem op
30.10.1906, oud: 69 jaar. Huwt te Ieper op 4.05.1865 met Marie de
Gheus (1842-1896).
Eigenaar te Voormezele, later te Ieper.
Gemeenteraadslid van Voormezele (1866-1879). Wordt op 27.05.
1872 verkozen, 34 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het
kanton Ieper. Op 4.07.1872 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige
Deputatie. Hij neemt ontslag voor beide mandaten, na zijn verkiezing op
11.06.1878 als senator voor het arrondissement Ieper (tot 3.02.1903).
In 1877 is hij lid van de Provinciale commissie voor de statistiek, lid
van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentehuizen voor
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het arrondissement Ieper. Op 14.09.1877 wordt hij benoemd als plaatsvervangend arrondissementscommissaris te leper (tot 26.01.1879). Op
19.09.1879 wordt hij lid van het katholiek schoolcomité voor de dekenij
Ieper en op 27.09.1879 lid van het katholiek schoolcomité te Voormezele. Hij is weldoener van de katholieke scholen te Voormezele en te
Ieper. In 1883 is hij hoofdman van de Handboogmaatschappij St. Joris.
Van 1884 tot 1901 is hij voorzitter, en daarna lid van de beheerraad van
het Koninklijk Gesticht te Mesen. In 1889 ondervoorzitter van de katholieke kring te Ieper, in 1890 ondervoorzitter van de Provinciale landbouwcommissie. Circa 1890 werkt hij mee aan de katholieke Joumal
d' Ypres. In 1891 voorzitter van de Landbouwcomice van Ieper en voorzitter van het stedelijk museum.
Vanaf 31.03.1891 is hij burgemeester van Ieper (tot 1900). In 1892
is hij voorzitter van het plaatselijk gezondheidscomité, in 1893 ondervoorzitter van het bestuur der gevangenis. Op 5.02.1900 wordt hij benoemd als Minister van Industrie en Arbeid (tot 19.08.1902). Bij die
gelegenheid wordt door het stadsbestuur van Ieper een openbare inschrijving geopend, waarvan het bedrag, op verzoek van Surmont, aangewend
wordt om een werkmanswoonst te bouwen, die achteraf verloot werd. In
1903 is hij lid van de Inrichtende commissie van de Algemeene Landbouwprijskamp te Brugge. In 1903 komt hij in heftig conflict met Mgr. Waffelaert, aan wie hij verwijt zijn tegenstanders in de schoot van de katholieke
associatie, waarvan hij voorzitter was, te steunen. Hij weigert het katholiek
kiescomité nog voor te zitten bij de aanstaande verkiezingen en trekt zich
uit het politiek leven terug. (B.A.B. Acta 18.07., 21.07., 1.08. en
3.08.1903).
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1878-1904) met een belasting van 4.146,91 fr. en bezittingen te Ieper,
Poperinge, Watou, Voormezele, Langemark, Steenkerke, Alveringem,
Reninge, Wulvergem, Kemmel, Reningelst en Beveren (IJzer).

358. SYOEN, Benoit-Lambert. Geboren te Merkern in 1829, gestorven te Lo op 21.10.1897, oud: 68 jaar. Gehuwd met Maria-Carolina
Vanderghote.
Notaris te Lo (13.12.1859-1.11.1895 ontslag).
Gemeenteraadslid (1861) en burgemeester (29.01.1861 tot zijn dood).
Wordt op 25.05 .1874, in de leeftijd van 45 jaar verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe.
Vanaf 1880 wordt hij verkozen op de katholieke lijst. Hij blijft raadslid, op onopvallende wijze, tot zijn dood.
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359. TAVERNIER, Philip. Geboren te Knokke op 23.05.1816, aldaar
gestorven op 10.04.1895, oud: 78 jaar. Gehuwd met Isabelle Dupière.
Landbouwer te Knokke.
Lid (1839), koning (1862) en stadhouder (1891) van de St. Sebastiaansgilde te Knokke. Dijkgraaf van de Hazegras-, de Willem-, de Leopolden de Zoutepolder.
Gemeenteraadslid en burgemeester (9.01.1852-1872 niet herkozen).
Wordt op 24.05.1852 verkozen, 36 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot 1860.
In 1884 opnieuw gemeenteraadslid (tot 1894) en schepen (tot 1891
ontslag).

360. TERMOTE, Raymond-Edouard. Geboren te Roeselare op 29.11.
1813, gestorven te Brugge op 5.10.1879, oud: 65 jaar. Gehuwd te Brugge
op 28.11.1848 met Marie-Charlotte-Ghislaine Jooris. Schoonzoon van
Charles Jooris, raadslid te Oostkamp.
Notaris te Rumbeke (16.10.1844-1849) en te Brugge (28.07.18497.09.1879).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (7.08.1854).
Wordt op 12.07.1848 verkozen, in de leeftijd van 34 jaar, als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Trekt zich in 1852 terug
wegens verandering van woonst.
In Brugge verkozen als gemeenteraadslid (30.10.1860-1866).
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1873-1878) met een belasting van 1.040,57 fr.
Zijn bezittingen blijken uit de erfenisaangifte gedaan in het Frans door
Maria-Charlotte-Ghislaine Jooris, zijn vrouw, Leon Termote, notaris te
Brugge, Julia-Adelaïde, echtgenote van Ernest Vermeersch, notaris te
Ertvelde, en Emma-Alice, echtgenote van Eugène-Pedro Rodenbach, industrieel te Roeselare.
De aangifte beloopt 157.735,85 fr., met 73 ha 59 a 25 ca gronden en
huizen te Brugge, Damme, Moerkerke, Westkapelle, Knokke, Roeselare,
Beveren (R.) en Rumbeke (RABW. Reg. en Dom. Ser. 187, Brugge 1,
1880).

361. THERRY, Jean-François. Geboren te Warneton op 14.10.1814,
gestorven te Nieuwkerke op 11.03.1900, oud : 85 jaar. Gehuwd met
Julie-Sophie Weens.
Notaris te Nieuwkerke (19.07.1852-6.07.1893 ontslag).
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Schepen (6.12.1855) en burgemeester (24.11.1876-1882).
Wordt op 25.05.1868, in de leeftijd van 53 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Mesen. In 1882 stelt hij zich geen
kandidaat meer.
362. THEVELIN, Emile-Léon-Basile-Marie. Geboren te Kernmei op
23.12.1854, gestorven te Mesen, vermoedelijk op 4.04.1923, oud:
65 jaar. Ongehuwd.
Doctor in de rechten. Notaris te Mesen (21.01.1885).
Wordt op 25.05.1890, 35 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Mesen. Hij blijft dit op onopvallende wijze tot
1921.
Suppleant-vrederechter te Mesen (7.05.1897), lid (1902) en voorzitter
(1906-1923) van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht te Mesen.
Plaatsvervangend lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Vrederechter te Mesen (23.03.1923).
363. TITECA, Edmond-Edouard. Geboren te Boezinge op 13.11.1821,
aldaar overleden op 17.07.1890, oud: 68 jaar. Ongehuwd.
Notaris te Boezinge (6.11.185 2) en gemeentesecretaris.
Wordt, 43 jaar oud, op 30.06.1864 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper. In 1872 niet herkozen. Speelt een onopvallende rol in de Raad.
364. TOYE, Josephus-Theophilus. Geboren te Zwevegem op 9.08.
1837, aldaar gestorven op 9.07.1929, oud: 81 jaar. Huwt met MarieThérèse-Sidonie Van Issacker.
Geneesheer te Zwevegem.
Gemeenteraadslid (23.02.1870-1921). Lid van het katholiek schoolcomité te Zwevegem (28.10.1879). Schepen (25.09.1883).
Wordt op 22.05.1887, in de leeftijd van 49 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij blijft dit op onopvallende
wijze tot 1921.
Op 16.08.1887 wordt hij burgemeester (tot 20.07.1921 ontslag). In
1904 is hij voorzitter van het Bureel van Weldadigheid, de Burgerlijke
Godshuizen, en het muziek De Ware Vrienden, en lid van de kerkraad.
365. TYTGAT, Charles-Ghislain. Geboren te Tieltop 25.01.1798, gestorven te Meulebeke op 7.02.1860, oud: 62 jaar. Gehuwd in eerste huwe-
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lijk met Charlotte-Francesca Veys, in tweede huwelijk te Meulebeke in
1840 met Virginia-Melanie Veys.
Eigenaar te Meulebeke, gemeentesecretaris (1827-tot zijn dood) en
secretaris-schatbewaarder van het Bureel van Weldadigheid (18 301850 ?). Suppleant-vrederechter te Meulebeke (1.02.1847).
Wordt op 26.05.1846 verkozen, 48 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Meulebeke. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn
dood. Politieke opinie onbekend.
Zijn erfenisaangüte wordt gedaan in het Nederlands door VirginieMelanie Veys, weduwe en voogdes van Jules-Jan, Zoé-Marie, ZélieCatherine, Alfred-Waldemar en Marie-Charlotte; en juffrouw LeonieBarbara Tytgat.
De aangüte bedraagt 32.605,71 fr. en vermeldt 41 ha 86 a 86 ca gronden en huizen te Meulebeke, Ooigem, Wielsbeke en Bavikhove. (RAK,
Reg. en Dom. Ser. 187, Meulebeke nr. 162).
366. VALCKE, Albert-Pierre-Marie-Corneille. Geboren te Diksmuide
op 31.07.1878, overleden te Leuven op 14.02.1928, oud: 49 jaar. Huwt
te Pervijze op 26.05.1903 met Maria-Flora-Josephina-Arthur Vandenberghe.
Advokaat en pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne.
Suppleant-vrederechter (1906), bestuurslid van de muziekschool (1909).
Wordt op 27.05.1911, in de leeftijd van 32 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Veurne, en op 28.10.1913 als lid van
de Bestendige Deputatie. Hij behoudt beide mandaten tot zijn dood. In
1913 is hij tresorier van het stadsmuziek De Melomanen.
367. VALCKE, Auguste-Jean-Baptiste, geboren te Oostende op 10.02.
1821, aldaar ovededen op 30.07.1877, oud: 56 jaar. Huwt te Oostende
op 19.01.1847 met Ludovica-Adelaïde-Maria Vanderheyde.
Brouwer te Oostende.
Gemeenteraadslid en burgemeester van Bredene (18.07.1856-1860).
Bestuurslid van de stedelijke academie van Oostende (1859), suppleant
rechter aan de rechtbank van koophandel (2.07.1860), gemeenteraadslid
van Oostende (7.12.1863-30.10.1866 ontslag). Lid van de Kamer van
koophandel, bestuurslid van de nijverheidsschool (1867).
Wordt op 24.05.1869, in de leeftijd van 48 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Oostende. Hij blijft dit tot zijn dood.
In de Raad doet hij zich niet opmerken.
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Rechter aan de rechtbank van koophandel (8.10.1871), voorzitter van
de Association libérale et constitutionnelle (1872-1875). Hij is ook nog
vice-consul van Uruguay en consul van Peru.

368. VALCKE, Jean-August, genaamd Valcke-Gheerbrandt. Geboren
te Menen op 7.04.1816, aldaar overleden op 15.09.1898, oud: 82 jaar.
Gehuwd met Aspasia-Vénérande Gheerbrandt. Zoon van Jean-Baptiste,
raadslid te Menen.
Handelaar.
Wordt op 23.05.1864, in de leeftijd van 48 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Menen. In 1888 trekt hij zich terug.
Voorzitter (1875-1893) en lid van de Burgerlijke Godshuizen.
Gemeenteraadslid en schepen (zeker in 1884-1895).
Lid (20.08.1879) van de katholieke schoolcomités van de parochie en
van de dekenij Menen, en weldoener van de katholieke scholen te
Menen.

369. VALCKE, Jean-Baptiste. Geboren te Menen op 6.11.1788, aldaar overleden op 13.04.1865, 'oud: 76 jaar. Gehuwd in eerste huwelijk
met Rosalia Tracht, in tweede huwelijk met Rosalia Nuijtten. Vader van
Jean-Auguste, raadslid te Menen.
Aannemer te Menen.
Lid van de commissie voor de openbare veiligheid (sept. 1830), bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid. Schepen (3.10.1836) en burgemeester (9.01.1855-22.08.1856 ontslag).
Wordt op 26.05.1856, 67 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Hij blijft dit tot 1860.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Jan, grondeigenaar en koopman in ijzer te Menen, Henri, ongeschoeide karmeliet
te Brussel en Marie-Louise, echtgenote van Désiré Schottey, brouwer te
Menen. De aangifte bedraagt 13.038,50 fr. en vermeldt 34 a 30 ca met
10 huizen, hof en meers te Menen. (RAK. Reg. en Dom. Ser. 187,
Menen nr. 309).

370. VALCKENAERE, Auguste-Bernard. Geboren te Brugge op
25.11.1819, aldaar overleden op 27.02.1869, oud: 49 jaar. Gehuwd met
Léocadie-Antoinette-Valérie-Ghislène Thomas.
Bankier en suikerfabrikant te Brugge.
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Bestuurslid van de Association libérale (1852), lid van de St. Sebastiaansgilde (11.05.1853), gemeenteraadslid (31.10.1854 tot zijn dood).
In 1858 is hij regeerder van de Watering van Volkaertsgote, lid van de
Kamer van koophandel van Brugge en Tielt, lid van de Kunst- en Letterkring te Brugge, en suppleant rechter aan de rechtbank van koophandel.
Op 24.05.1858 wordt hij verkozen als liberaal provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij is dan 38 jaar. Hij doet zich opmerken door zijn
radicaal optreden. Hij neemt ontslag na zijn verkiezing op 11.08.1864
als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge (tot 1868).
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans, door zijn dochter
Marie-Amelie-Jeanne, eigenares te Brugge. De aangifte bedraagt
152.835,90 fr. en vermeldt 51 ha 10 a 85 ca gronden en huizen te Uitkerke, Dudzele, Stene, Blankenberge, Heist, Lissewege en Zuienkerke.
Onder het actief komt een hypothecaire lening van 51.000 fr. voor,
toegestaan aan de stad Brugge voor aankoop van huizen in de St. Jacobsen de Gheerwijnstraat. (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1,
1869).
371. VAN ACKERE, Constantin-Frédéric-Auguste. Geboren te Menen op 19.06.1823, aldaar overleden op 9.12.1895, oud: 72 jaar. Gehuwd met Catherine Blondiau.
Notaris te Menen (22.11.1849-8.05.1895 ontslag).
Gemeenteraadslid (van ? tot 16.11.1871 ontslag en van ? tot 1884
niet herkozen), schepen (19.01.1855-5.12.1856 ontslag en 13.01.18581863 niet herkozen).
Voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen (1859).
Wordt op 28.05.1860 verkozen, 36 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Menen. In 1864 niet herkozen.
In 1867 is hij kapitein-kommandant van de Brandweer, voorzitter van
het leerwerkhuis en voorzitter van de Koninklijke Philharmonie. Op
30.12.1878 wordt hij benoemd als burgemeester (tot 1884 niet herkozen).
Iconografie: Foto van geschilderd portret in het werk van E. De Riddere, p. 213.
Bibliografie: E. De Riddere, Histoire de la familie Van Ackere, Bruges 1953,
pp. 210-212 (fablettes des F!andres, Recueil n" 3).

372. VAN ACKERE, Jean-Constant. Geboren te Wevelgem op 11.
03.1805, aldaar overleden op 1.10.1884, oud: 79 jaar. Huwt te Kortrijk
op 9.05.1838 met Apolline-Joséphine Hasaert (1809-1872). Vader van
Jules-Constant, raadslid te Wevelgem.
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Eigenaar en vlashandelaar te Menen.
Gemeenteraadslid (17.11.1830 tot zijn dood) en schepen (1833).
Wordt op 24.05.1852, in de leeftijd van 47 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid van het kanton Menen. In 1856 wordt hij niet
herkozen, maar op 23.05 .1864 wordt hij wel herkozen en blijft zetelen
in de Raad tot zijn dood.
Sinds 30.05.1853 burgemeester. In 1873 is hij stichter en erevoorzitter
van de Koninklijke Harmonie L'Union. Op 6.09.1879 wordt hij lid van
het katholiek schoolcomité van Wevelgem.
Hij stamt uit een familie van opkopers van zwart goed.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1884) met een belasting van 1.116,50 fr. en bezittingen te Wevelgem,
Kortrijk, Gullegem, Ledegem, Menen en Moorsele.
Iconografie : Foto van een geschilderd portret in het werk van E. De Riddere,
p. 225.
Bibliografie : E. De Riddere, Histoire de la famili e van Ackere, Bruges 1953,
pp. 219-224. (Tablettes des Flandres, Recueil no 3).

373. VAN ACKERE, Jules-Aimé-Constant, genaamd Van AckereVandermersch. Geboren te Wevelgem op 22.02.1851, aldaar overleden
op 3.11.1934, oud: 83 jaar. Huwt aldaar op 13.04.1872 met MarieLouise Vandermersch. Zoon van Jean-Constant, raadslid te Wevelgem.
Industrieel.
Voorzitter van de Harmonie L'Union (1873), voorzitter van de kerkfabriek van St. Hilarius. Gemeenteraadslid en burgemeester (1884-31.
12.1932).
Wordt op 25.05.1884 verkozen, 33 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Wevelgem, in 1888 niet herkozen.
Hij staat ingeschreven op de tweede aanvullende lijst van verkiesbaren
voor de Senaat, met een rechtstreekse belasting van 937,88 fr. en bezittingen te Wevelgem en te Moorsele.
Iconografie : Foto in het werk van E. De Riddere, p. 265.
Bibliografie: E. De Riddere, Histoire de la fam ille van Ackere, Bruges 1953,
pp. 264-265. (Tablettes des Flandres, Recueil no 3).

374. VAN CAILLIE, Auguste. Geboren te Torhout op 30 Germinal
an IX (20.04.1801), aldaar overleden op 10.08.1867, oud: 66 jaar. Aldaar gehuwd op 28.04.1831 met Amelia-Sophia Opsomer.
Huidevetter.
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Kommandant van de Schutterij (1827).
Schepen (tot 1855 en van 1864 tot 1867 ontslag) en burgemeester
(1855-1863 verzaakt aan een nieuwe benoeming).
Wordt op 24.05.1858 verkozen, 57 jaar oud, als vermoedelijk liberaal
provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1866 niet herkozen. In
1859 is hij bestuurslid van de landbouwschool en voorzitter van de
muziekmaatschappij St. Cecilia (erevoorzitter in 1864).
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1866) met een belasting van 1.132,92 fr. en bezittingen te Torhout en
in de arrondissementen Oostende en Diksmuide.
375. VAN CAILLIE, Donat-Felix. Geboren te Brugge op 20.12.
1871, aldaar gestorven op 6.10.1947, oud: 75 jaar. Huwt te Ieper op
1.03.1905 met Camille Berghman (1878-1910).
Doctor in de rechten (Leuven 6.10.1897), advokaat en eigenaar te
Brugge.
Stichter en afgevaardigde beheerder van de Naamloze Vennootschap
van Duinbergen. Geheimschrijver van de Middenraad van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo van het Bisdom Brugge (1900). Lid (1906)
van de werkrechtersraad te Brugge, voorzitter (1906) van de Societeit
St. Franciscus Xaverius, Regeerder en voorzitter van de Watering van
Valkaertsgote (1912).
Wordt op 9.06.1912 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge en legt op 1.09.1914, in de leeftijd van
42 jaar, de eed af als effectief lid. In 1921 niet herkozen. In 1913 is
hij commissaris van de Naamloze vennootschap tot bevordering van het
bouwen van werkmanswoonsten, voorzitter van de Vrije Visschers van
Heist, erevoorzitter van de katholieke zangmaatschappij De Eeckhoutgalm. In 1919 is hij voorzitter van de katholieke maatschappij «La
Ruche » te Brugge die de gebouwen van de Concordia, en de krant
La Patrie opkoopt. Speelt een occulte, maar zeer belangrijke rol in de
Brugse politiek.
In 1920 is hij bestuurslid van hte Koninklijk Atheneum te Brugge,
in 1921 regeerder van het Oostwaterschap van de Leopoldvaart. Hij is
ook nog penningmeester geweest van de kerkfabriek van O.L.Vrouw.
Literatuur: Historische schets en beschrijving der Watering v~n 'Valkaertsgote'
in de gemeenten Knokke en Westkapelle, Brugge, G. De Haene-Bossuyt, 1943, 8",
64 p. (PBC).

376. VAN CALOEN, Albert-Marie-Joseph-Edouard-Charles (1878
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Baron) (1896 romeinse graaf). Genaamd Van Caloen-Van Ockerhout.
Geboren te Brugge op 7.07.1856, gestorven te Loppem op 3.12.1933,
oud: 77 jaar. Huwt te Loppem op 27.10.1879 zijn nicht Marie-Thérèse
van Ockerhout (1858-1940). Zoon van Charles, broer van Ernest en
schoonzoon van Leon van Ockerhout, raadsleden te Brugge.
Doctor in de rechten. Eigenaar te Loppem.
Lid (29.04.1881) en proost (1883 en 1896) van de Nobele Confrerie
van het H. Bloed te Brugge.
Wordt op 28.05.1883 verkozen, 26 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout. Hij blijft dit tot 1921. Gemeenteraadslid en burgemeester (17.12.1890-1932) van Loppem. Kerkmeester
van Q.L.Vrouw te Brugge en later van St. Jacobs en van de H. Bloedkapel.
Staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Loppem en te Brugge.
377. VAN CALOEN, Charles-Joseph-Marie, (24.10.1857 Baron),
(14.08.1866 romeinse graaf). Genaamd Van Caloen de Gourcy. Geboren
te Brugge op 30.08.1815, aldaar overleden op 1.05.1896, oud:· 81 jaar.
Huwt te Assesse op 19.04.1847 met Savina de Gourcy Serainchamps
(1825-1912). Neef van Louis de Potter. Vader van Albert, raadslid te
Torhout, en Ernest, raadslid te Brugge.
Eigenaar te Brugge. Studeert aan het Kleinseminarie te Roeselare o.a.
samen met de latere bisschop J.J. Faict.
Is actief betrokken bij de neogothische beweging, en laat als eerste
zijn kasteel in die stijl herbouwen. Behoort tot de groep westvlaamse
katholieken die de Catbalie Revival in Engeland met belangstelling volgen en aanmoedigen.
Burgemeester van Loppem (1847-1866 niet herkozen en 14.07.18701890). Lid (13.04.1848) en proost (1855 en 1885) van de Nobele Confrene van het H. Bloed. Lid (1.01.1854) van de Société La Concorde.
Lid van het Patronaatschap der vrijgestelde veroordeelden (1859).
Wordt op 23.05.1864 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij is dàn 48 jaar. Hij neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing als senator voor het arrondissement Brugge (13.06.18671877 ontslag).
·
In 1865 is hij ere vice-voorzitter van het Centraal comité van St. Pieterspenning van het bisdom Brugge.
In 1866 is hij regeerder van de Watering van Camerlinckx-Ambacht,
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in 1867 lid van de Provinciale Toeziehtscommissie op de gevangenissen
in het arrondissement Brugge, in 1869 is hij regeerder van de watering
Eyensluis-Grootreigarsvliet. Op 23.09.1879 wordt hij lid van het katholiek schoolcomité te Loppem, afgevaardigde van de dekenij BruggeZuid en ondervoorzitter van het diocesaan schoolcomité te Brugge. Hij
is weldoener van de katholieke scholen te Aartrijke, Lissewege, Loppem
en Vlissegem.
Hij is ook nog voorzitter geweest van de katholieke kring La Concorde
te Brugge (1866-1894), en vice-voorzitter van de Federatie van Katholieke Kringen van België.
Hij is betrokken geweest bij de organisatie van de historische processies ter ere van Karel de Goede (1884), de H. Idesbald (1896) en het
H . Bloed (1900).
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1856-1895) met een belasting van 5.434,86 fr. en bezittingen te Brugge.
Loppem, Houtave, Ichtegem, Dudzele, Oostkamp, Oostkerke (Br.),
St. Andries en Ramskapelle.
378. VAN CALOEN, Ernest-Marie-Joseph-Martin-Michel (1878
Baron). Geboren te Loppem op 11.11.1859, gestorven te Brugge op
6.01.1937, oud:, 77 jaar. Huwt te Koolkerke op 26.06.1888 met zijn
nicht Marguerite van Caloen de Basseghem (1868-1939). Zoon van
Charles, raadslid te Brugge, broer van Albert, raadslid te Torhout.
Doctor in de rechten (Leuven 17.07.1882). Eigenaar te Brugge. Medestichter van de Vrije Eigenaars-en Landbouwersbond te Brugge (5 .12.
1885) en advokaat voor gratis consultatie (in 1900). Gemeenteraadslid
(16.10.1887), schepen (1914) en dienstdoende burgemeester (4.10.19161918), na de afstelling door de Duitsers van graaf A. Visart.
Wordt op 27.05.1888 verkozen, 28 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Neemt ontslag in 1898. Lid (1892)
en proost (1901) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed. Lid (1892)
van de commissie van het stadsmuseum. Regeerder van de Watering
van Eyensluis-Grootreygarsvliet (1893), Oostwaterschap van de Leopoldsvanrt (1905) en de watering van Rombautswerve (1907). Lid (1897)
en voorzitter (1920) van de Provinciale commissie voor de Studiebeurzen. Voorzitter (1900) van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo
voor Brugge-stad en afgevaardigde in de Middenraad. Erevoorzitter
(1902) van de Karel Verschelde's Vrienden. Erelid (1906) van de Gilde
der Ambachten. Op 23.12.1912 wordt hij verkozen als senator, maar
neemt onmiddellijk ontslag ten voordele van baron Alb. Ruzette. In
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1913 is hij voorzitter van het Werk der kleeding van 70-jarige ouderlingen, voorzitter van het Werk van den Akker, voorzitter van de Naamloze Vennootschap tot bevordering van het bouwen van werkmanswoonsten, raadslid van Werkmanswoonsten 't Huis Best en beheerder
van de vereniging voor monumentenzorg Les Amis de Bruges. Van 1925
tot 1928 is hij ook nog voorzitter geweest van de Association constitutionnelle et conservatrice.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Loppem,
St. Miebiels en Koolkerke.
Literatuur: - De Ambachten en Neeringen van eertijds. Voordracht gegeven in
de Katholieke Burgersgilde te Brugge ... , Brugge, L. Herreboudt-Claeys, 1886, 8•,
30 p. (PBC).
- Medewerking aan L e Magasin /ittéraire et scier.tifique te Gent (1884 en 1887).

379. VAN CALOEN (K.B. 25.05.1900 DE BASSEGHEM), JulienNarcisse-Marie-Ghislain (1920 Baron). Geboren te Brugge op 28.10.
1844, aldaar gestorven op 8.11.1936, oud: 92 jaar. Huwt te Varsenare
op 28.07.1874 met Alice-Caroline van Hamme de Stampaertshoucke
(1853-1919). Kleinzoon van Charles de Croeser de Berges, raadslid te
Brugge, broer van Octave, raadslid te Brugge, oom van Alb. Ruzette,
raadslid te Brugge en gouverneur.
Eigenaar te Varsenare.
Lid van de Société de Chasse pour la répression du braconnage te
Brugge (1870).
Wordt op 27.05.1872 verkozen, 27 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Hooglede. In 1894 niet herkozen. Gemeenteraadslid (1.07 .1872) en burgemeester (1872-1884).
Lid (1873) en proost (1879 en 1893) van de Nobele Confrerie van
het H. Bloed. Lid (1878) en voorzitter (1913-1925) van de Burgerlijke
Godshuizen te Brugge (doet belangrijke transacties als voorzitter o.m.
bouw van de « Refuge » te St. Andries, aanleg van het kwartier van de
vuurtoren te Oostende, en de aankoop van 840 ha bos in de provincie
Luxemburg). Weldoener van de katholieke scholen op St. Salvatorsparochie te Brugge (1879-1884). Medestichter van de Vrije Eigenaars- en
Landbouwersbond te Brugge (5.12.1885). Is regeerder van de wateringen van Eyensluis-Grootreygarsvliet (1884), St. Trudoledeke (1889),
Oostwaterschap van de Leopoldsvaart (1896) en de Watering van Blankenberge (1903).
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met een ka-
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dastraal inkomen te Brugge van 14.109,30 fr.
Iconografie: Geschilderd portret door Fl. Aerts in Tabletles des Flandres, Bruges 4(1951) p. 288.
Bibliografie : Erkentelijke hulde aan weledelen heer baron Julien van Caloen de
Basseghem, lid en voorzitter van het voormalig bestu!tr der Burgerlijke Godshuizen
van 1876 tot 1925, aangeboden door de Gem eentelijke Comm issie van Openbaren
Onderstand van Brugge. Brugge, Ad. Moens-Patfoort, 4•, 7 p. (ADB).

380. VAN CALOEN (K.B. 25.05.1900 DE BASSEGHEM), OctaveMarie-Ghislain. Baron. Geboren te Brugge op 26.09.1835, aldaar gestorven op 21.11.1897, oud: 62 jaar. Huwt aldaar op 23.04.1867
Augusta de Crombrugghe de Looringhe (1845-1933). Broer van Julien,
raadslid te Hooglede, kleinzoon van Charles de Groeser de Berges,
raadslid te Brugge, oom van Albert Ruzette, raadslid te Brugge en gouverneur.
Eigenaar te Brugge. Officier in de Belgische cavalerie.
Wordt op 25 .05 .1868 verkozen, 32 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot 1888. Voorzitter en
erevoorzitter (7.10.1877-juli 1889 ontslag) van de Vlaamsche Broederbond te Brugge. Weldoener van de katholieke scholen van St. Salvators
te Brugge en van Varsenare.
Gemeenteraadslid en burgemeester (1885-1887) van Varsenare.
Iconografie : Portret geschilderd door Lauwers, hem aangeboden door de Vlaamsche Broederbond op 25 .02.1884.

381. VANDAELE, Amandus-Josephus. Geboren te Vlamertinge op
2.01.1831, aldaar overleden op 4.12.1909, oud: 78 jaar. Huwt aldaar
op 13.10.1860 met Sophia-Melania Decat, en te Zonnebeke op 14.10.
1873 met Julie Desmytter.
Vlashandelaar te Vlamertinge.
Gemeenteraadslid (1870) en burgemeester (1896 tot zijn dood). Lid
van het katholiek schoolcomité te Vlamertinge (3.09.1879).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Ieper en legt op 7.04.1908, in de leeftijd van 77 jaar,
de eed af als effectief raadslid. Hij blijft dit tot zijn dood.

382. VANDALE Julius-Joannes, genaamd Vandale-Crombet. Geboren te Kortrijk op 24.01.1831, aldaar gestorven op 28.10.1876, oud:
45 jaar. Huwt aldaar op 24.11.1858 met Mathilde-Julie Crombet.
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Handelaar en rechter aan de koophandelsrechtbank (1867).
Wordt op 27.05.1872 verkozen, 41 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk, hij blijft dit tot zijn dood. In de
Raad is hij zeer actief.

383. VAN DAMME, Charles-Louis. Geboren te St. Denijs op 6.09.
1806, gestorven te Aarlen op 6.12.1884, oud: 78 jaar. Huwt te Brugge
op 12.09.1831 met Thérèse-Isabelle Clicteur (1806-1882).
Doctor in de rechten (Gent 1.12.1827). Privé-secretaris van gouverneur F. de Mûelenaere (1830), arrondissementscommissaris van Roeselare-Tielt (1830-1847).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, in d~ leeftijd van 30 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Passendale. Hij is in de Raad zeer actief
en behoort duidelijk tot de liberale opinie.
Als arrondissementscommissaris van Roeselare doet hij zich opmerken, tijdens de crisisjaren, door zijn zeer scherpe en intelligente analyse
van de toestand, en zijn initiatieven om hieraan te verhelpen. In 1847
neemt hij ontslag als raadslid ingevolge zijn benoeming als arrondissementscommissaris van Gent-Eeklo. Hij blijft dit tot 1862 en wordt op
9.11.1862 benoemd als gouverneur van Luxemburg, post die hij bekleedt tot zijn ontslag, wegens gezondheidsredenen, op 19.06.1884.
In deze hoedanigheid speelt hij een aanzienlijke rol in de diverse Belgische plannen tot aanhechting van het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Als gouverneur benaarstigt hij ook het (officieel) onderwijs, sticht het
Musée scalaire, en ijvert voor de sociale lotsverbetering van de arbeiders,
zoals hij dat reeds te Roeselare had gedaan.
Literatuur : - Dissertafia inauguralis juridica de pre na mortis .. . Brugis, E.J. Terlinck, 1827, 4", 28 p. (K.B.)
- Medewerking aan A Angillis, Législation des chemins publics, dits viclnaux, ou
recueil des lois, ordonnances et règlement.ll . .. depuis 1505 jusqu'à nos jours ... , Courtrai, 360-VII p.
- Arrondissement Rou/ers-Thielt in Rapports faits par Messieurs les commissaires
d'arrondissement ... sur l'état de leur arrondissement en 1845, [Bruges, gouvernement
provincial, 1846], pp. CLXXXV-CCLI, en idem 1846, [Bruges 1847], pp. LXXVIICXLVIII. (P.B.C.)
- Discours prononcé Ie 2 juillet 1878, à /'ouverture de la session ordinaire du
Conseil provindal de Luxembourg .. ., Bruxelles, Ligue de l'enseignements, s.d., 8",
16 p. (K.B.)
- Openingsreden van de gewone zittijden van de provincieraad van Luxemburg
in Bulletin des séances du Conseil provindal (1863-1883) ook als overdruk verspreid en gebundeld in R ecueil des discours prononcés par M. Ie gouverneur Ch .
Van Damme au Conseil provindal du Luxembourg 1863-1883 verzamelbundel
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op de K.B. te Brussel.

Bibliografie: · Ch. Calmes, Malaise et annexionisme beige en 1867 in Hémecht
1969, pp. 373-396.
- Nécrologie in L'Echo du Luxembourg 11.12.1884.

384. VANDAMME, Leopold. Geboren te Moorsele op 10.02.1833,
aldaar gestorven op 22.06.1928, oud: 95 jaar. Ongehuwd.
Nijveraar (vlaskoper) en rentenier.
Ingeschreven te Wevelgem op 27.12.1876 komende van Moorsele en
afgeschreven voor Moorsele op 8.07.1924.
Lid van het katholiek schoolcomité van Wevelgem (6.09.1879).
Wordt op 27.05.1888 verkozen, in de leeftijd van 55 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Trekt zich in 1892 terug.

385. VAN DAMME, Louis. Geboren te Moerkerke op 14.05.1814,
gestorven aldaar op 3.12.1897, oud: 83 jaar. Gehuwd met Amelia
Maes.
Landbouwer te Moerkerke.
Gemeenteraadslid (1843) en burgemeester (18.07.1849-1878 en 1881
tot zijn dood).
Wordt op 24.05.1852 verkozen, 38 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. In 1860 niet meer verkozen. Speelt een
onopvallende rol in de Raad.
Lid van het katholiek schoolcomité te Moerkerke (27.09.1879) en
weldoener van de katholieke scholen. Medestichter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond te Brugge (5.12.1885).

386. VAN DEN ABEELE, François-Jean-Adolphe. Geboren te
Brugge op 6.02.1824, aldaar overleden op 5.01.1900, oud: 75 jaar.
Gehuwd met Dautricourt. Schoonvader van Arthur Baert, suppleant
raadslid te Diksmuide.
Geneesheer te Brugge (persoonlijke geneesheer van Mgr. Faict).
Adjunct (1852) en hoofdgeneesheer van het St. Juliaangasthuis (1860)1899) en dienstoverste van het St. Janshospitaal. Medestichter (1881)
van het Höpital marltime te Wenduine.
Hij is de eerste in de interuniversitaire prijskamp voor geneeskunde
in 1848. Daarom beslist de gemeenteraad van Brugge op 22.09.1848
dat een delegatie hem zal afhalen aan het station om hem naar het stad-
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huis te begeleiden waar hem door de burgemeester een geschenk zal
aangeboden worden (Bulletin communal 4 (1847-48) p. 409).
Lid van de St. Sebastiaansgilde (19.04.1854) en baljuw (26.08.1855).
Lid (4.12.1860) van de Société La Concorde. Kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1860.
Wordt op 23.05 .1864 verkozen, in de leeftijd van 40 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge, in 1898 neemt hij
ontslag.
Hij is een van de belangrijkste figuren uit de Raad.
Op 24.03.1891 wordt hij verkozen: als lid van de Bestendige Deputatie (tot 1898) en op 7.07.1891 wordt hij verkozen als voorzitter (ontslag in 1897). Gemeenteraadslid (1872-1895).
Lid (1877) van de Provinciale commissie voor geneeskunde, bestuurslid (1877) van de Nijverheidsschool te Brugge, lid (1877) en voorzitter
van de Commissie voor de stadsbibliotheek, lid, ondervoorzitter (1877)
en voorzitter (1882) van de Commissie voor de stedelijke muziekschool.
Lid (1879) van de Provinciale commissie voor de statistiek. Lid (1883)
en secretaris van de Commissie voor de Stedelijke academie.
Hij is ook nog voorzitter van de oudleerlingenbond van St. Lodewijkscollege en corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België.
Iconografie : Gelithografieerd portret door G.P. Va n der Veken, 1884, Impr.
F. Michiels, Anvers.
Bibliografie : A. Van den Abeele, Emiel Van den Abeele, een vechter, Tielt
1969, p. 58; J. Geldhof, Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275-1975,
Brugge 1975, p. 275.

387. VANDEN BERGHE, Polydore. Geboren te Menen op 2.01.
1828, aldaar overleden op 1.02.1898, oud: 70 jaar. Gehuwd te Tourcoing (Fr.) met Louise Desurmont.
Eigenaar te Menen.
Gemeenteraadslid en burgemeester (7.09.1872-1878 en 1884 tot zijn
dood).
Lid van de katholieke schoolcomités van de parochie en van de
dekenij van Menen (20.08.1879) en weldoener van de katholieke scholen te Menen. Voorzitter (1886) van de Fanfare l'Echo de la Lys.
Wordt aan 60 jaar, op 27.05.1888, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Hij blijft dit tot zijn dood.
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388. VAN DEN BOGAERDE, Emile. Geboren te Izegem op 24.11.

1884, gestorven te Leuven op 18.10.1962, oud: 77 jaar. Huwt te Oostende op 29.01.1907 met Augusta-Marguerite-Clémence-Marie de Brouwer. Zoon van Valère, raadslid te Izegem. Schoonzoon van Guillaume
de Brouwer, raadslid te Oostende en gouverneur.
Bestuurslid van het Bureel van Weldadigheid (1910).
Wordt op 9.06.1912 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Izegem.
Op 29.03.1914 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid, tussen 5.08.
1914 en 7.01.1919 is hij, ingevolge zijn engagement als oorlogsvrijwilliger in het Belgisch leger, afwezig in de gemeenteraad.
Op 1.07.1920 legt hij de eed af als effeètief provincieraadslid, hij is
dan 35 jaar. In 1921 niet herkozen. In maart 1921 neemt hij ontslag
als gemeenteraadslid.
Hij was voorzitter van de Kerkfabriek van de H. Familie, voorzitter
van de N.V. Eigen Huis, te Izegem, beheerder van de Izegemse Bouwmaatschappij, van de Bank van Brussel en van het Stedelijk Electriciteitsbedrijf, voorzitter van het Krediet-komiteit van het bijhuis KortrijkRoeselare van de Bank van Brussel, enz.

389. VANDEN BOGAERDE, Valère-Jules-Emile. Geboren te Izegem op 9.05.1855, aldaar overleden op 21.10.1904, oud: 49 jaar. Huwt
te Oostende met Marie-Melanie-Clémence Jean. Vader van Emile, raadslid te Izegem.
Industrieel en eigenaar te Izegem.
Lid van het katholiek schoolcomité van Izegem (1879) en lid van de
schoolraad van het St. Jozefsinstituut (1879). Majoor van de Burgerwacht (1885). Lid van de Société de chasse pour la répression du braconnage te Brugge (1886). Suppleant vrederechter (3.11.1888), lid, ondervoorzitter (24.02.1890) en voorzitter (24.02.1896) van het comité
van toezicht van de Koophandelskas van Roeselare G. Delaere en c·,
Stichter van de electriciteitscentrale te Izegem (1890).
Wordt op 24.05.1891 verkozen, 36 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Izegem. In de Raad is hij actief. Op 17.11.1895
wordt hij verkozen als gemeenteraadslid en op 16.12.1895 als schepen.
Op 2.07.1900 wordt hij benoemd tot burgemeester (tot zijn dood). Hij
neemt ontslag als provincieraadslid ingevolge zijn verkiezing op 27.05.
1900 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement RoeselareTielt. (tot zijn dood). In 1900 is hij voorzitter van het stadsmuziek, en
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vanaf 1901 voorzitter van de Provinciale Boerenbond van West-Vlaanderen. Hij is ook medestichter en voorzitter van het Werk der werkmanswoningen in het arrondissement Roeselare.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Izegem,
Ingelmunster, Kachtem, Bekegem, Koekelare, Eernegem, Torhout, Lendelede en St.l Eloois-Winkel.
Bibliografie: Treurbloemen ge.s<trooid op het graf van Mijnheer Valère-JulesEmile Vanden Bogaerde, Lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers en burgemeester der stad Iseghem, Izegem, A. Nonkel, 1904, 8°, 14 p. (SBK).

390. VANDEN BON, Karel-August. Geboren te Eernegem op 20.
08.1850, gestorven te Oedelem op 9.03.1890, oud: 40 jaar. Huwt te
Oedelem op 7.05.1879 met Sylvia-1\-': aria Dedecker.
Geneesheer te Oedelem.
Weldoener van de katholie~ scholen te Oedelem (1879-1884).
Gemeenteraadslid (1.01.1884) en burgemeester (3.02.1888 tot zijn
dood).
Wordt op 27.05.1888 verkozen, 38 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn dood.

391. VANDEN BULCKE, Louis. Geboren te Damme op 17.01.1805,
gestorven te Brugge op 22.02.1868, oud: 63 jaar.
Doctor in de rechten (Gent).
Arrondissementscommissaris te Tielt (1830-1841), te Kortrijk (5.08.
1841-1847), te Tongeren (3.09.1847-1849) en te Oostende-Brugge: (26.
04.1849-17.11.1867).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 31 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Oostrozebeke. Hij behoort tot de katholieke opinie en
is zeer actief in de Raad. Zijn te uitgesproken clericaal optreden als
arrondissementscommissaris is oorzaak van zijn overplaatsing naar Tongeren, beslist door de eerste homogeen liberale regering Ch. Rogier,· en
dientengevolge, zijn ontslag als raadslid. (cfr. E. Witte, Electorale agenten ... , p. 233). Terug te Brugge wordt hij op 18.06.1849 lid van de
St. Sebastiaansgilde. Hij is ook lid van de Provinciale commissie voor
de Statistiek en ondervoorzitter (in 1860) van de Maerlantfeesten te
Damme.
Als arrondissementscommissaris te Kortrijk. tijdens de crisisjaren
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heeft hij zich onderscheiden door zijn initiatieven om de gevolgen van
de crisis op te vangen.
Literatuur : Arrondissement de Courtrai in Rapports faits par Messieurs les
commissaires d'arrondissement sur l'état de leur arrondissement en 1845, [Bruges,
gouvernement provincial, 1846] pp. LXXIX-CXLV. idem 1846 [Bruges 1847], pp.
CXLVIII-CXCVI. (P.B.C.)

392. VANDEN BULCKE, Louis-Denis. Geboren te Bellegem op
9.10.1815, aldaar overleden op 26.12.1886, oud: 71 jaar. Ongehuwd.
Zaakhandelaar, molenaar en eigenaar te Bellegem.
Burgemeester (14.11.1853 tot zijn dood) en gemeenteraadslid (31.10.
1854 tot zijn dood).
Wordt op 2.05.1866 v-erkozen, 50 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij blijft dit, op onopvallende wijze,
tot zijn dood.
Lid van de Provinciale landbouwcommissie (1867).
393. VANDEN BUSSCHE, Cyrille-Alfons-Marie. Geboren te Ardooie op 5.04.1853, aldaar gestorven op 6.01.1930, oud: 76 jaar. Huwt
te Veurne op 20.01.1883 met Zenobia-Maria-Theresia-Sophia de Grave.
Zoon van Victor en kleinzoon van Louis, raadsleden te Ardooie.
Eigenaar en brouwer te Ardooie.
Secretaris van het kàtholiek schoolcomité te Ardooie (30.09.1879).
Gemeenteraadslid (1887) en burgemeester (26.11.1887 tot 1921).
Wordt op 27.05.1888 verkozen, in de leeftijd van 35 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ardooie, hij blijft dit tot zijn
verkiezing op 2.06.1912 als senator voor het arrondissement RoeselareTielt (tot 1925).
In 1889 is hij medestichter en voorzitter van de St. Maartensgilde, in
1893 medestichter van de parochiale Boerengilde te Ardooie, in 1901
medestichter, bestuurslid en voorzitter van de Provinciale Boerenbond
te Roeselare, in 1905 voorzitter van de schuttersvereniging Willem Teil.
In 1909 bestuurslid van het Provinciaal laboratorium te Roeselare.
Hij is nog bestuurslid van de Belgische Boerenbond te Leuven en lid
van de Hoge Landbouwraad.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Ardooie,
Beveren (R.) en Koolskamp.
Bibliografie: L. Van Acker, Geschiedenis van de parochiale boerengilde van
Ardooie (1893-1969), Pittem, G. Veys, 1969, 8", p. 12.
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394. VANDEN BOSSCHE, Louis-Benigne. Geboren te Beveren
(Roeselare) op 4.04.1798, gestorven te Ardooie op 28.08.1853, oud:
55 jaar. Huwt te Kortemark op 26. 07.1821 met Maria-Theresia Vandepitte. Vader van Victor en grootvader van Cyrille, raadsleden te Ardooie.
Brouwer te Ardooie. Gemeentesecretaris (1830 tot zijn dood) en spupleant vrederechter (tot zijn dood).
Wordt op 38-jarige leeftijd verkozen, op 29.09.1836, als provincieraadslid voor het kanton Ardooie. In 1848 verliest hij dit mandaat,
maar verovert het opnieuw op 27.05.1850 (tot zijn dood). Hij behoort
tot de katholieke opinie en speelt geen opvallende rol in de Raad.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door BenignusAugustus, onderpastoor te Kachtem, Victor, brouwer te Ardooie, Leopold-Joseph, postbediende te Brussel, Jules, bijzondere te Ardooie, Lucie-Marie, bijzondere te Ardooie, en Marie-Thérèse Van de Pitte, zijn
weduwe en voogdes van Henri-Louis.
De aangifte bedraagt 54.958 fr. en vermeldt 28 ha 90 a 77 ca gronden en huizen (waaronder 7 herbergen) te Ardooie, Beveren (R.), Lichtervelde, Moorsele, Pittem en Egem (RAB Reg. en Dom., Ser. 187
Torhout nr. 258).

395. VANDEN BOSSCHE, Victor. Geboren te Ardooie op 30.03.
1824, aldaar overleden op 23.09.1887, oud: 63 jaar. Gehuwd te Meulebeke op 20.04.1852 met Maria-Coleta Loncke. Zoon van Louis en vader van Cyrille, raadsleden te Ardooie.
Brouwer en eigenaar te Ardooie.
Gemeentesecretaris (1853).
Wordt op 22.04.1854, in de leeftijd van 30 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ardooie. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn dood.
Op 30.12.1854 wordt hij burgemeester (tot zijn dood). Op 12.05.1856
suppleant vrederechter (tot 7.09.1879). Op 15.12.1869 schrijft VicarisGeneraal A. Wemaer een brief aan de deken van Tielt om de aanvallen
in de Gazette van Tielt op burgemeester Van den Bussche te doen staken. Hij heeft aan alle door de bisschop gestelde voorwaarden voldaan.
(B.A.B. Acta 15.12.1869).
Weldoener van de katholieke scholen te Ardooie (1879-1884).
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1879-1887), met een belasting van 1.354,03 fr. en bezittin585

gen te Ardooie, Beveren (R.), Koolskamp, Gits, Hooglede, Meulebeke,
Oostrozebeke, Roeselare, Tielt en Lichtervelde.

396. VANDEN DRIESSCHE, Jean-Baptiste. Geboren te Aarsele,
datum onbekend. Gestorven te Brugge op 24.02.1848. Gehuwd met Isabella-Rosa Caron.
Notaris te Aarsele (1796-1834) . Afgeschreven voor Brugge in 1840.
Voorzitter van de kerkraad (1822-1840).
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Meulebeke. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn dood. Politieke
opinie onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Ivo, notaris
te Aarsele, Leon-Arnold, doctor in de medecijnen te Brugge, CharlesBernard Bouckaert, echtgenoot van Julie Vanden Bussche, kooplieden
te Aarsele, Leo Vermeulen, echtgenoot van Henriette Vanden Bussche,
notaris te Meulebeke en Jean-François De Manie, weduwnaar van Rozalie Vanden Bussche, handelaar te Aarsele.
De aangifte vermeldt alleen 64 ha 27 a 0 ca land en huizen te Brugge,
Aarsele, Dentergem, Lotenhulle, Wingene, Kanegem, Pittem en Meulebeke (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge nr. 492).

397. VANDEN PEEREBOOM, Alphonse. Geboren te Ieper op
7.06.1812, gestorven te St. Gillis op 10.10.1884, oud: 72 jaar. Ongehuwd. Neef van Ernest, raadslid te Kortrijk, van Jules Malou, minister,
en van Mgr. Malou, bisschop van Brugge. Oom van Paul Vanden Peereboom, raadslid te Kortrijk en Jules, volksvertegenwoordiger, senator en
minister.
Eigenaar te leper.
Medestichter van de Université Libre de Bruxelles (nov. 1834).
Boventallig opsteller van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(17.11.1834-22.01.1836). Kapitein van de Burgerwacht voor het kanton
Elverdinge (1839). Stichter, bestuurslid (4.04.1841) van de Openbare
Bibliotheek te Ieper, later voorzitter en erevoorzitter. Medewerker aan
Le Progrès te Ieper (vanaf 1841).
Bestuurslid (2.02.1842) van het stadsmuseum te Ieper, en erevoorzitter (23.09.1883). Lid van de commissie voor het lager onderwijs te
Ieper.
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Wordt op 23.05.1842 . verkozen, 29 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Haringe. In 1848 neemt hij ontslag ingevolge
zijn verkiezing op 13.06.1848 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement leper (tot 1879). Op 28.10.1842 verkozen als gemeenteraadslid van Ieper (tot 28.10.1861 ontslag). Bibliothecaris van de stadsbibliotheek van Ieper (onvergeld) (7.11.1842-6.10.1860). Schepen van
Ieper (28 .12.1842-26.02.1859). Lid (7.04.1843) en medewerker van de
Société d'Emulation te Brugge. Kapitein van de Brandweer (12.04.1843febr. 1859) en eremajoor (7.12.1859). Corresponderend lid (6.10.1843)
van de Société des Antiquaires de la Morinie. Medestichter van de
Union liberale (1846). Lid (1846) van het Studiecomité voor het roten
van het vlas, lid (12.02.1847) van het studiecomité voor het tracé van
de spoorweg Brussel-Gent, lid (30.12.1847) van de commissie voor de
buurtwegen in het arrondissement Ieper. Lid (6.12.1849 tot zijn dood)
van de beheerraad van het Koninklijk Gesticht te Mesen en voorzitter
(15 .04.1859). Corresponderend lid (18 .11.1853) van het Comité flamand de France. Lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Ieper (1854) en bestuurslid (1859)
van de gevangenis te Ieper. Hoofdman (26.02.1859) van de St. Sebastiaansgilde te Ieper en van de schuttersgilde St. Joris te Oostvleteren.
Burgemeester (26.02.1859 tot zijn dood) van Ieper. Lid (30.09.1859)
van de Provinciale commissie voor de statistiek. Stichter (17.02.1861)
en voorzitter van de Société historique et archéologique de la ville
d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre. Lid (21.02.1861) van de Provinciale commissie voor Monumenten, later ondervoorzitter. Minister van
Binnenlandse Zaken (26.10.1861-3.01.1868 ontslag). Corresponderend
lid (14.08.1862) van de Société des sciences, des arts et des lettres du
Hainaut, corresponderend lid (5.12.1862) van de Société historique et
littéraire de Tournai. Lid (5 .07 .1863) van de Société beige de numismatique. Minister van Oorlog ad interim (1863-1866).
Lid (1864) van de Maatschappij van Vlaamse Bibliofielen, en erelid
(oct. 1864) van het leraarskorps van de academie van Antwerpen. Stichter van de Société des bibliophiles de Belgigue (1866), erelid van het
wetenschappelijk en letterkundig genootschap van Limburg (1866) en
van het Institut archéologique liégeois. Ondervoorzitter van de landbouwcomice van Ieper (1867). Minister van Staat (4.02.1868). Erelid
(mei 1876) van de Vereniging vcor numismatiek van Zweden. Corresponderend lid (18.05 .1878) van de Société historique de Compiègne, en
van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen (23.05.1878). Corresponderend lid van de Koninklijke Academie van wetenschappen, letteren en
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schone kunsten van België (9.06.1879) en wer~end lid (7.05.1883). Erelid van de Société suisse de numismatique (10.05.1880), erelid (14.08.
1880) van de afdeling Artillerie van de Burgerwacht van Brussel. Beschermlid (15.07.1882) van de Société centrale d'architecture de Belgique.
Ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat (18561884) met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, en bezittingen te Ieper
en in de arrondissementen Ieper, Kortrijk en Roeselare. Bij testament
schonk/ hij aan de stad Ieper zijn bibliotheek en zijn diverse collecties
munten, schilderijen en antikwiteiten. Nog tijdens zijn leven had hij aan
St. Maarteoskerk een altaar en brandvenster ter ere van Q.L.Vrouw van
Tuine geschonken.
Iconografie: Standbeeld in marmer door Ed. Fiers opgericht op 25.09.1892 te
Ieper, vernietigd tijdens de oorlog 14-18, vervangen in 1953 door een bronzen borstbeeld gemaakt door George Minne, naa r de kop van het beeld van Fiers.
Portretten in de in Bibliografie vermelde werken.
Literatuur: Volledige chronologische opgave van zijn publicaties door A. Diegeriek in de mographie nationale 16(1901) col!. 833-836.
Bibliografie: - V.d.C., Alphonse Vandenpeereboom . .. état de services etc etc.,
du 27 novembre 1834 au 27 septembre 1883, dressé d'après les docum ents authentiques, Bruxelles, 1883, 16 p. (SBK).
-A. Diegerick, Manifestation en l'honneur de Monsieur Alphonse ·Vanden Peereboom, ministre d'Etat, auteur des Ypriana. Ypres 30 septembre 1883, Bruges, A.
De Zuttere, 1883, 8•, 41 p. (PBC).
- P.P. Denys. M. Alph. Vandenpeereboom. Mi'nistre d'état. Sa vie. Ses reuvres.
Manifestation du 30 septembre 1883. Ypres, Ch. Deweerdt, 1884, 8•, 257 p. portr.
(PBC).
- id. Notice nécrologique sur Monsieur A lphonse Vanden Peerebo0111 in Bulletin
de l'Académie d'archéologie de Belgique, Anvers, 1886, 8°, 9 p. (PBC).
- Alexandre Henne, Peereboom (Alphonse Vanden) in Annuaire de l'Académie
royale de Belgique 54(1888) p. 401-432, portr.
- 1naugurati'vn du monument Vanden Peereboom. Compte-rendu de la cérémonie
et Discours. Ypres, s.n., 1892, 8°, 32 p. ill. (PBC).
-A. Diegerick, Peereboom (Alphonse Vanden) in Biographie nationale, Bruxelles.
16(1901) coll. 827-936.

398. VANDEN PEEREBOOM, Emest-Louis de Gonzague. Geboren
te Kortrijk op 12.07.1807, gestorven te Ieper op 11.11.1875, oud: 68
jaar. Ongehuwd. Neef van Alfons, raadslid te leper, van Jules Malou,
minister en Mgr. Malou, bisschop van Brugge, oom van Paul Vanden
Peereboom, raadslid te Kortrijk, en van Jules Vanden Peereboom, volksvertegenwoordiger, senator en minister.
Linnen- en garenfabrikant te Kortrijk.
Lid van de Burgerwacht (gaat op 5.08.1831 strijden tegen de Neder-

588

!anders). Gemeenteraadslid (14.07.1836-28.12.1845). Lid van de Kamer
van Koophandel (1837) en van de koophandelsrechtbank (1840), lid
van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Kortrijk (1840).
Wordt op 24.05.1841, in de leeftijd van 33 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. In die tijd schijnt hij naar de liberale opinie over te hellen. Hij behoudt zijn mandaat tot zijn verkiezing
op 13.06.1848 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk-Ieper (verslagen in 1854 vanaf 10.12.1857 tot 8.07.1870 verkozen
voor het arrondissement Gent-Eeklo). Op 9.07.1844 wordt hij verkozen
als lid van de Bestendige Deputatie, maar neemt ontslag na zijn benoeming op 3.09.1847 als arrondissementscommissaris van Kortrijk (ontslag ingevolge de wet op de onverenigbaarheden van 1848,, hij verkiest
zich kandidaat te stellen voor de Kamers). In 1845 is hij lid van het
liberaal comité van Kortrijk.
Van 16.11.1863 tot 24.09.1867 is hij voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Literatuur : - De la ré!orme du recrutem ent et des lois de milice, Bruxelles 1852,
IV-54 p. {K.B.)
- Du gouvernem ent représentatif en Belgique (1831-1848). Bruxelles 1856, 2 vol.
(K.B.)
- N otice sur /'Assemblée de la W est-Flandre dite V ergaderinge van W est- V laender (1789-1894), Bruxelles 1866, 150 p., ill. (PBC).
- R echerches sur la draperie et la gilde ou corporation des drapiers d' Ypres
(1282-1545) d'après les documents des archives communales. Ypres, Lafonteyne;
Bruxelles, A. D ecq, 1875, 4", 111-85 p. (PBC).
- Medewerking aan de Annales de la Société historique, archéologique et littéraire d'Ypres.

399. VANDEN PEEREBOOM, Paul-Marie-Dominique-Xavier-Corneille. Geboren te Ieper op 9.06.1848, gestorven te Kortrijk op 8.07 .
1934, oud: 86 jaar. Gehuwd te Kortrijk op 29.08.1871 met Marie-Constance Buyse. Neef van Alphonse, raadslid te Ieper, Ernest, raadslid te
Kortrijk, en kozijn van Jules, volksvertegenwoordiger, senator en minister.
Eigenaar te Kortrijk.
Wordt op 29-jarige leeftijd verkozen op 27.05.1878, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Na zijn verkiezing op 15.04.
1904 als senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper, neemt hij ontslag als raadslid.
In 1905 is hij lid van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen,
in 1906 bestuurslid van de Burgerlijke Godshuizen te Kortrijk, in 1910
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lid en in 1911 voorzitter van de Berg van Barmhartigheid.
Hij blijft rechtstreeks verkozen als senator tot 1919 en wordt dan
op 25.11.1919 verkozen als provinciaal senator (tot 1921).
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Kortrijk,
Lauwe en Vlamertinge.

400. VANDE PUTTE, Jacques-François. Geboren te Tiegem op
16.06.177 6, vermoedelijk aldaar overleden in 1848, oud : 72 jaar.
Notaris te Tiegem (1803-1847). Hij laat zijn notariaat over aan Ch. De
Schietere, raadslid te Kerkhove.
Wordt op 26.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Harelbeke. Hij is dan 50 jaar en behoort vermoedelijk tot de katholieke
opinie. In 1842 niet herkozen.
Hij is vermoedelijk gemeenteraadslid geweest van Harelbeke.

401. VANDER BEKE, Henri-Auguste. Geboren te Nieuwpoort op
28.08.1796, aldaar overleden op 18.12.1853. Huwt te Nieuwpoort op
17.02.1819 met Maria-Catharina Duvernay, te Nieuwpoort op 21.11.
1842 met Sophia-Dorothea Houtsaeger, en op onbekende plaats en datum met Marie Vanhoutte.
Eigenaar en politiecommissaris te Nieuwpoort (1833-1837). Schepen
(1831) en burgemeester (1837 tot zijn dood).
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Nieuwpoort Hij is dan 40 jaar. Hij behoudt zijn mandaat tot 1846 en
wordt dan niet meer herkozen. Op 4.05.1838 en 23.04.1842 roept hij
de machtige steun in die Mgr. Boussen hem mondeling had aangeboden,
voor de provincieraadsverkiezingen (BAB., B. 271).
In 1837 is hij luitenant-kwartiermeester van de Burgerwacht. In 1840
voorzitter van de speciale commissie der nationale visserij, voorzitter
van de Burgerlijke Godshuizen en voorzitter van het Bureel van Weldadigheid. In 1842 is hij regeerder van de Noord-watering van Veurne.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door MariaTheresia Vanhoutte, en Désiré Bril, testamentuitvoerder. De aangifte
beloopt 44.590 fr. en vermeldt 8 ha 62 a 62 ca (volgens het kadaster
18 ha 47 a 92 ca!) land te Oostduinkerke, St. Pieterskapelle, Booitshoeke, St. Joris en Mannekensvere, en een huis te Nieuwpoort (RABW,
Reg. en Dom. Ser. 187, Nieuwpoort 1854).
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402. VAN DER BRUGGEN, Charles-Frédéric-Abel (5.12.1871 Baron). Geboren te Gent op 24.11.1845, gestorven te Wingene, na een
ongeval, op 26.04.1875, oud: 29 jaar. Huwt te Gent op 26.09.1868 met
Anne-Angélique de Saint-Genois des Mottes (1845-1926). Zoon van Frédéric-Charles, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, broer van Maurice-Louis, raadslid te Wingene, en vermoedelijk neef van Idesbalde van
der Gracht d'Eeghem, raadslid te Egem.
Eigenaar te Wingene.
Pauselijk zouaaf. Lid van de Société de Chasse pour la répression du
braconnage te Brugge (1870). Gemeenteraadslid (30.05.1871) en burgemeester (4.07.1871 tot zijn dood).
Wordt op 27.05.1872 verkozen, 26 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ruiselede. Hij blijft dit tot zijn dood.

403. VAN DER BRUGGEN, Maurice-Louis-Marie (5.12.1871 Baron). Geboren te Gent op 6.01.1852, aldaar gestorven op 30.09.1919,
oud: 67 jaar. Huwt te Antwerpen op 9.01.1877 met Ciatilde de Nieulant et de Pottelsberghe (1855-1922). Zoon van Frédéric-Charles, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, broer van Charles-Frédéric, raadslid te Wingene, vermoedelijk neef van Idesbalde van der Gracht
d'Eeghem, raadslid te Egem.
Doctor in de rechten (Leuven 1872), advokaat en eigenaar te Wielsbeke.
Gemeenteraadslid van Wingene (1878- eind 1881). Lid van het katholiek schoolcomité van de dekenij Tielt (30.08.1879), en erevoorzitter
van dat van Wingene (16.09.1879). Weldoener van de katholieke scholen te Wielsbeke, Wildenburg en Wingene.
Wordt op 24.05.1880 verkozen, 28 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ruiselede. Hij blijft dit tot zijn verkiezing, op
12.06.1888, als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tielt
(vanaf 1900 Roeselare-Tielt).
Op 3.02.1885 wordt hij benoemd als burgemeester van Wingene (tot
1895). In 1886 is hij lid van de toeziehtscommissie van het Provinciaal
laboratorium te Roeselare, in 1887 lid van de toeziehtscommissie van
de hervormingsscholen te Beernem en te Ruiselede. Van 5.08.1899 tot
2.05.1907 is hij Minister van Landbouw. Op 8.02.1911 neemt hij ontslag als volksvertegenwoordiger maar het jaar daarop stelt hij zich kandidaat voor de Senaat en wordt op 2.06.1912 verkozen als senator voor
het arrondissement Roeselare-Tielt (tot zijn dood).
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Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1892-1913)
met een kadastraal inkomen te Wielsbeke van 19.286,03 fr.
Literatuur: Augmentation du prix de la viande. La vérité. Discours ... , Bruxelles,
J. Goemaere, 1903, 63 p.

404. VANDER GROTE, Carolus-Ludovicus. Geboren te Elverdinge
in mei 1787, gestorven aldaar op 27.04.1862, oud: 74 jaar. Ongehuwd.
Broer van Pierre, raadslid te Elverdinge.
Maire, burgemeester (mei 1815-1820) en gemeentesecretaris (1821
tot zijn dood) van Elverdinge.
Wordt op 28.05.1838, in de leeftijd van 51 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Elverdinge. Hij blijft dit, op onopvallende
wijze, tot zijn ontslag in 1846. Opinie onbekend.
In 1839 is hij secretaris van het armbestuur, en in 1840 majoor van
de Burgerwacht op het platteland.

405. VANDER GROTE, Pierre-Grégoire. Geboren te Elverdinge op
28.11.1780, gestorven te Brugge op 20.12.1860, oud: 80 jaar. Gehuwd,
waarschijnlijk te Geluwe met Séraphine-Rosalia Vuylsteke. Broer en
opvolger van Charles, raadslid te Elverdinge, schoonbroer van J.B.
Vuylsteke, raadslid te Geluwe.
Eigenaar te Elverdinge.
Hoofdman van de Gilde van St. Joris en St. Sebastiaan (1843).
Wordt in de leeftijd van 65 jaar, op 25.05.1846, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Elverdinge. In 1848 wordt dit kanton gevoegd bij Ieper en wordt hij niet herkozen. Opinie onbekend.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1842-1850, 1858) met een belasting van 1.300,93 fr. en bezittingen te
Brugge en in de arrondissementen Brugge, Diksmuide, Ieper en Roeselare.

}&K VAN DER GRACHT D'EEGHEM, Idesbalde-Marie-Louis-JoséPh.beboren te Gent op 11.02.1787, aldaar overleden op 25.05.1858,
oud: 71 jaar. Huwt aldaar op 11.01.1822 met Hortense-Ghislaine Van
der Bruggen (1799-1841). Zoon van Timothée, lid van de Provinciale
Staten, vermoedelijk oom van Charles en Maurice Van der Bruggen,
raadsleden te Wingene.
592

Eigenaar te Egem.
Membre né van de Loge La Réunion des Amis du Nord te Brugge
(1820). Gemeenteraadslid (14.07.1836) en burgemeester (9.10.1836 tot
zijn dood).
Wordt op 28.05.1838 verkozen, in de leeftijd van 49 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Ardooie. In 1850 trekt hij zich terug. Hij
behoort vermoedelijk tot de liberale opinie. Medestichter en voorzitter
(15.04.1848) van de Société d'agriculture te Tielt.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1837-1858)
met een belasting van 3.018 fr. en meer. De plaatsen waar hij deze
belasting betaalt (de steden Roeselare, Tielt en Izegem en de arrondissementen Brugge, Tielt en Roeselare) stemmen niet overeen met zijn erfenisaangifte.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans, door Idesbalde-Albéric, Albine-Marie, echtgenote van baron Edouard-Constant della Faille,
en Marie-Thérèse, allen eigenaars te Gent.
De aangifte bedraagt 267.732,49 fr. en vermeldt 4 ha 1 a 37 ca
gronden en huizen te Schore en Keiem en 169 ha 48 a 9 ca te Egem
(deze gemeente heeft een oppervlakte van 1.026 ha) (RAB. Reg. en
Dom., Ser. 187. Torhout nr. 262).

407. VANDER HEYDE, Jules-Marie-Joseph-Victor-Louis-Adrien.
Geboren te Oostende op 12.02.1861, overleden te Gent op 2.12.1935,
oud: 74 jaar. Huwt te Oostende op 23.06.1886 met Coralie Jean.
Schoonbroer van Ed. Jean, raadslid te Oostende en Désiré Serruys,
volksvertegenwoordiger aldaar, neef van Mgr. Faict.
Doctor in de rechten (Leuven 22.07.1884). Advokaat te Oudenburg.
Stichtend lid (1877) en voorzitter (1902) van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo te Oostende.
Wordt op 25.05.1890, in de leeftijd van 28 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton GisteL Hij blijft dit tot zijn verkiezing op 5.07.1896 als volksvertegenwoordiger van het arrondissement
Oostende, en vanaf 27.05.1900 van het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 10.01.1908). Op 6.03.1911 wordt hij verkozen
als senator voor hetzelfde arrondissement (tot 1919).
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen
te Leffinge en te Stene.
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408. VANDER HOFSTADT, Louis-François-Joseph. Geboren te
Brugge op 14.04.1802, aldaar overleden op 26.05.1881, oud: 79 jaar.
Huwt vermoedelijk te Brugge met Marie-Victoire Vanden Haute.
Doctor in de rechten (Gent).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (16.08.1830). Vrederechter
te Roeselare (1833-1847) en te Brugge (12.02.1847-1864). Gemeenteraadslid van Roeselare (14.07.1836-1847), en secretaris van de stedelijke academie (in 1840).
Wordt op 26.05 .1846 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Roeselare, in de leeftijd van 44 jaar. In 1847 neemt hij
ontslag, ingevolge zijn overplaatsing naar Brugge. Op 1.01.1854 wordt
hij lid van de Société La Concorde te Brugge.

409. VANDER MEERSCH, Constantin-Everaert. Geboren te Roliegem in 1775, aldaar overleden in 1867, oud : circa 92 jaar. Het gemeentebestuur van RoBegem vond het overbodig ons nadere gegevens
te verstrekken.
Burgemeester van 1801 tot zijn dood.
Landbouwer te Rollegem.
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Kortrijk. Hij is dan 61 jaar. In 1848 trekt hij zich terug. Opinie onbekend.
In 1859 treffen wij hem aan als lid van de Provinciale landbouwcommissie.

410. VANDER MENSBRUGGE, Victor-Clément. Geboren te Gent
op 27.04.1860, overleden te Kortrijk op 30.03.1939, oud: 78 jaar.
Huwt aldaar op 23.01.1886 met Louise-Clémence Vandecasteele.
Industrieel te Kortrijk.
Suppleant rechter (1890), rechter (1900) en voorzitter (1903) van
de rechtbank van koophandel. Voorzitter (1900) van de Gilde der Ambachten. Gemeenteraadslid sinds 1896.
Wordt op 14.06.1908 verkozen als vierde suppleant op de katholieke. lijst voor het kanton Kortrijk. Op 4.07.1911 legt hij de eed af
als effectief lid, hij is dan 50 jaar. In 1921 niet herkozen.
Staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Sen;1at met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Kortrijk, Bissegem, Heule, Ledegem, Moorsele, Wevelgem, St. Eloois-Winkel, Merelbeke en Schelderode.
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1. VANDER STICHELE (K.B. 16.10.1848 DE MAUBUS), Bruno-Joseph-Amédée (2.02.1850 Baron). Geboren te Ieper op 1.04.1781,
aldaar overleden op 7.02.1859, oud: 77 jaar. Huwt te Ieper op 12.10.
1825 met zijn nicht Emilie-Marie Keingiaert (1803-1876).
Eigenaar te Ieper. Officier van de Garde Nationale van Napoleon.
Sous-intendant van het district Ieper (1814-1815) en district-commissaris (1815-1830 afgezet). Inspecteur van het Lager onderwijs (Hollands Regime). Lid van de Provinciale Staten (stedelijke stand: 18161818, ridderstand: 1819-1836). Gemeenteraadslid en burgemeester
(24.11.1830-28 .12.1858 ontslag). Hij werd als burgemeester verkozen
als reactie van de bevolking op zijn afzetting als districtcommissaris
door het nieuwe Belgische bewind.
Wordtop 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid')oor het kanton
Ieper, in dë leeftijd van 59 jaar. Hij behoort tot de liberale opinie en
is orangist. In 1856 neemt hij ontslag. In de Raad is hij niet actief.
Hij is voorzitter van de stadsacademie (1837) en van de grote stadsharmonie (1840), voorzitter van de Berg van Barmhartigheid, de Museumcommissie, de Openbare Bibliotheek en de Militieraad. Ondervoorzitter en voorzitter van de Kerkfabriek van St. Jacob, ondervoorzitter
van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Ieper. Erevoorzitter van de Union libérale en van de
Société des chreurs. _
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1845-1858) met een belasting van 1.620,95 fr. en bezittingen te Ieper,
en in de arrondissementen Ieper en Veurne.
Iconografie: Geschilderd portret door L. Delbeke (1868) in Tabletfes des Flandres, Bruges 2(1949) p. 144.
Bibliografie: A. Vanden Peereboom, Oraison funèbre de Bruno vander Stichele
de Maubus in Tabletfes äes Flandres, Bruges 5(1953) pp. 312-317.

412. VANDE VELDE, Hippolyte-François. Geboren te Dendermonde, 7 Ventöse an XIII (16.02.1805), gestorven te Veurne op 6.07.
1872, oud: 67 jaar. Huwt in eerste huwelijk te Brugge op 17.07.1838
met Stéphanie-Clotilde De Ridder (1820-1849); in tweede huwelijk vermoedelijk te Houtem met Anna-Theresia Terlinck. Schoonzoon van senator Philippe De Ridder te Brugge. Verzaakt aan de erfenissen van
zijn eerste vrouw en van zijn eerste schoonvader. Doctor in de rechten
(Gent 15.03.1828). Pleitbezorger aan de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde (6.04.1833), verbonden aan het parket te Gent (1.11.
1834), substi$ut (30.12.1835) 1 procureur (13.11.1837) en voorzitter
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(13.08.1849-1857) van de rechtbank te Veurne, rechter (14.09.1857)
en onderzoeksrechter (3.11.1858) van de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel; procureur (5.11.1859-24.10.1867 ontslag) aan de rechtbank
te Antwerpen.
Medewerker aan de Courrier de la Dendre te Dendermonde (18331838), lid (1836-1841) en voorzitter van de Provinciale toeziehtscommissie op de tuchthuizen in het arrondissement Veurne.
Wordt op 24.05.1841 verkozen, 36 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Veurne. In 1848 neemt hij ontslag ingevolge
de wet op: de onverenigbaarheden. In de Raad speelt hij een onopvallende rol.
In 1844 is hij lid van de commissie voor het uitgebreid lager ondel'wijs te Veurne (tot 1851), en medestichter van de Réunion pour l'illustration de l'Histoire et des Antiquités de la chätellenie de Furnes.
Van 1848 tot 1857 is hij gemeenteraadslid van Veurne en speelt er
een zeer invloedrijke rol.
Briefwisselend (1855), effectief lid (1863), voorzitter (22.05.18641867) en erelid (10.11.1871) van de Académie royale d'archéologie de
Belgique.
In 1859 is hij medestichter en lid van de commissie voor de Middelbare school te Veurne, en voorzitter aldaar van de Maatschappij van
land- en hovingbouw.
Hij is ook nog ondervoorzitter en voorzitter van de muziekmaatschappij St. Cecilia te Veurne, lid van de militiecommissie, lid van de Provinciale commissie voor de oprichting van monumenten ter ere van
beroemde mannen van West-Vlaanderen, voorzitter van de commissie
voor de bescherming van kunstwerken in bet arrondissement Veurne.
Lid van de Société française d'archéologie (1865), de Société d'Emulation te Brugge, de Société royale des beaux-arts et de littérature de
Gand, het Comité flamand de France te Duinkerke, de Société historique, archéologique et littéraire te leper, de Société impérialei académique de Cherbourg en de Société scientifique et littéraire du Limbourg.
Voorzitter van de Société d'histoire et d'archéologie de la Campine.
Iconografie : Portret in het werk van L. Stroobant.
Literatuur: Volledige en analytische opgave van zijn werken bij L. Stroobant.
Bibliografie: - Louis Stroobant, H. Vandevelde, Termonde, A. Du Caju-Beeckman, 1908, 8°, 16 p. [Extrait des Annales dn Cercle archéologique de la Ville et
de !'ancien Pays de Termonde, 2 S, t. 12] (PBC).
- Vande Velde Hippolyte in Contactblad van de Vriendenkring Justitia te
Veurne, 2(1973) n" 7, pp. 16-18.
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413. VANDE VENNE, Charles-François. Geboren te Heestert op
29.12.1811, gestorven te Luik op 28.06.1887, oud: 75 jaar. Vermoedelijk zoon en opvolger van Leon, raadslid te Zwevegem.
Notaris te Zwevegem (1840-9.06.1874 ontslag).
Gemeenteraadslid (26.03.1840) en burgemeester (2.06.1840 tot zijn
dood).
Wordt op 27.05.1844 verkozen als onafhankelijk (liberaal) provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij is dan 32 jaar. In de Raad is hij
actief. Op 5.07.1864 wordt hij verkozen als voorzitter van de Raad. In
1866 trekt hij zich terug.
In 1864 is hij lid en ondervoorzitter (1867) van de Provinciale commissie voor de studiebeurzen. In 1866 voorzitter van de Kamer der
Notarissen1. te Kortrijk en voorzitter van de Militieraad te Kortrijk. In
1883 lid van de Provinciale commissie voor de statistiek. Hij is beheerder van de Société du chemin de fer d'Eeckloo à Gand (1859).
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1882-1887) met een belasting van 2.214,18 fr. en bezittingen te Anzegem, Avelgem, Bossuit, Deerlijk, Elzegem, Harelbeke, Heestert, Helkijn,
Ingooigem, Kortrijk, La Gleize, Moen, Neder-Ename, Otegem, St. Denijs, Vichte en Zwevegem.
Literatuur: Geschiedenis der gemeente Sweveghem. Kortrijk, Gernaey-Hasaert,
1866, 8°, 94 p. (PBC).

414. VANDE VENNE, Leon. Geboren te Zwevegem op 28.02.1778,
gestorven te Kortrijk op 29.06.1852, oud: 74 jaar. Huwt vermoedelijk
te; Zwevegem op 13.02.1803 met Elisabeth Sphtcemaille. Vermoedelijk
vader van Charles, raadslid te Zwevegem.
Notaris (1804-31.05.1807) en vrederechter (1806 tot zijn dood) te
Zwevegem.
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 58 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij behoort tot de liberale
opinie. In 1844 trekt hij zich terug.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1844-1846) met een belasting van 994,30 fr. en bezittingen in het arrondissement Kortrijk.

415. VANDE VYVER, Julien-François. Nadere biografische gegevens werden ons door het gemeentebestuur van Mesen niet verstrekt.
Brouwer te Mesen.
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Wordt op 2.05.1858 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Mesen. In 1866 niet herkozen.

416. VAN DE WALLE, Desiderius. Geboren te Beveren (R.) op
22.10.1788, aldaar overleden op 5.07.1847, oud: 58 jaar. Huwt waarschijnlijk te Torhout met Sophia Van Caillie (1800-1877).
Notaris te Beveren (R.) (1881-1847).
Adjunkt-burgemeester (1817) en burgemeester (5.04.1819 tot zijn
dood). Commissaris van het district Roeselare (14.05.1823-4.10.1830).
Wordt op 25.05.1840, in de leeftijd van 51 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Hooglede. Hij blijft dit, op onopvallende
wijze. tot zijn dood. Politieke opinie onbekend.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Sopbie Van
Caillie, weduwe en voogdes van Elisabeth-Francisca en Marie-Carolina,
en verder Silvie-Sophie en Prudence-Isabelle Van de Walle. De aangifte vermeldt alleen 31 ha 9 a 77 ca gronden;i en vooral huizen (10)
en herbergen (3) te Beveren (R.) en te Gits. (RAB, Reg. en Dom. Ser.
187, Hooglede nr. 114).

417. VANDE WALLE, Jean-Theodore-Albert, genaamd Vande
Walle-Vermeulen. Geboren te Brugge op 7.07.1789, aldaar gestorven
op 14.02.1871, oud: 81 jaar. Huwt aldaar in 1823 met Marie-Catherine Vermeulen.i
Doctor in de rechten (Gent 1811), advokaat.
Suppleant rechter aan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge
(1815-8 .09.1856 ontslag). Neemt deel aan het Constitutioneel Banket
te Brugge (9.07.1829). Gemeenteraadslid (11.11.1830-1857 ontslag).
Bestuurslid van de stedelijke academie (1836), lid van de tuchtraad
van de advokaten (1837).
Wordt op 12.07.1848 verkozen, 59 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Brugge. Op 8.07 .1856 wordt hij verkozen als
lid van de Bestendige Deputatie en op 1.07.1862 als voorzitter van de
Raad. Hij verliest al deze mandaten in 1864, wanneer hij als raadslid
niet herkozen wordt.
In 1864 is hij stafhouder van de Brugse balie en regeerder van de
watering van Stampaertshoek. Hij is ook nog bestuurslid geweest van
de Burgerlijke Godshuizen, en lid van de stedelijke commissie voor het
lager onderwijs.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
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(1857-1870) met een belasting van 1.613,25 fr., zijn bezittingen blijken
uit zijn erfenisaangifte, die gedaan wordt in het Frans door Octave, advokaat, Louis, Felicie en Odile, allen eigenaars te Brugge.
De aangifte bedraagt 393.297,86 fr. en vermeldt 156 ha 52 a 64 ca
te Brugge, Aartrijke, Bekegem, Zedelgem, Damme, Oostkerke, Lissewege, Nieuwmunster, Uitkerke, Westkapelle, Wingene, Tielt, Waterland,
_St. Laureins, Wenduine en St. Pieters (RABW Reg. en Dom. Ser. 187,
Brugge 1, 1871).
Van zijn vader had hij, als enige erfgenaam, op 7 juni 1847, 141 ha
geërfd in de bovengenoemde plaatsen (RAB Reg. en Dom. Ser. 187,
Brugge 1, 1847).

418. VANDE WALLE, Maurice-Marie-Auguste-Antoine-Ghislain.
Ridder. Geboren te Schaarbeek op 17.06.1864, gestorven te Brugge op
14.11.1946, oud: 82 jaar. Gehuwd met Valentine-Marie-Jeanne Visart
de Bocarmé. Schoonzoon van Amédée Visart de Bocarmé, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Brugge.
Advokaat.
Wordt op 25 .05.1890 verkozen, 25 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1899 neetpY1iij ontslag ingevolge
zijn benqeming als rechter aan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge,
waarvan hij later voorzitter wordt.
Lid· 95.12.1896) en proost (1906) van de Nobele Confrerie van het
H .. Bloed, /, ~
Ingeschreven als verkiesbaar voor de Senaat met een kadastraal inkomen van 13.367,98 fr. te Torhout.

419. VANDE WALLE, Theodore-Dominique. Genaamd Vande
Walle-Van Zuylen. Geboren te Brugge op 26.07.1780, aldaar overleden
op 11.01.1848, oud: 67 jaar. Gehuwd met Isabelle van Zuylen van
Nyevelt.
Wijnhandelaar en eigenaar te Brugge.
Secretaris van de Société littéraire (1815-1817), secretaris van de
Conseil d'intendance (1815-1816). Lid van de Provinciale Staten (stedelijke stand) (1818-1820 ontslag). Lid (17 .04.1819) en proost (1840) van
de Nobele Confrerie van het H. Bloed.
Bij K.B. van 6.02.1836 krijgt hij een concessie van 10 jaar voor de
bebossing van de Doodemans-Panne te Klemskerke (De Haan), later
wordt deze concessie uitgebreid van Wenduine tot Bredene (in totaal
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1.000 ha). Dit experiment zal mislukken, maar de overblijfsels ervan
zijn nog zichtbaar te De Haan. Zijn hovenier was Pier-Jan Gezelle.
Wordt op 22.05.1837 verkozen, 56 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Brugge. Hij blijft dit tot zijn dood. Hij behoort tot de
katholieke opinie. Hij doet zich onmiddellijk opmerken in de Raad door
zijn voorstel (in 1837) een Provinciaal landbouwfonds op te richten. Hij
wordt de eerste voorzitter van de Provinciale landbouwcommissie.
Hij is ook nog bestuurslid geweest van de stedelijke academie.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Isabelle
van Zuylen van Nyevelt, douairière en voogdes van Philippe-Ghislain,
Victor-Théodore, Mathilde-Marie en Jules-Theodore.
De aangifte vermeldt alleen 88 ha 68 a 4 ca gronden en huizen te
Brugge, St. Kruis, Maldegem, St. Laureins, St. Margriete, St. Jan-inEremo, Waterland-Oudeman, Aartrijke, Lichtervelde, Gits, Kortemark
en Kieroskerke (RAB, Reg. en Dom. Ser. 187, Brugge, nr. 492).

420. VAN DROMME, Henri-Louis. GeborenteEsen op 13.09.1802,
aldaar overleden op 9.02.1871, oud: 68 jaar. Huwt aldaar op 10.06.
1839 met Marie-Louise Dassonville. Schoonbroer van arrondissementscommissaris en raadslid Aug. Dujardin en schoonvader van raadslid J.J.
Van Nieuwenhuyse, te Diksmuide.
Eigenaar te Esen.
Burgemeester van Esen. Wordt op 28.05.1838, in de leeftijd van
34 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. Hij
behoudt dit mandaat tot zijn ontslag in 1870. Op 16.07.1846 wordt ·
hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie en blijft dit tot 1866.
Hij behoort tot de gematigde liberale opinie. Op 8.02.1858 schrijft
Mgr. Malou hem een brief om beterschap te wensen aan zijn zoon die
emstig ziek is. (BAB. Acta 8.02.1858).
In 1861 is hij regeerder van de watering van de Bethoostersche Broeken. Op 15.03.1861 wordt hij lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge.
Hij is ook nog lid geweest van de commissie voor de bescherming van
de kunstwerken in het arrondissement Diksmuide. Beheerder van de Cie
du Canal de la Lys à l'Yperlée (1863).
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat
(1859-1870) met een belasting van 2.166,40 fr. en meer, en bezittingen
te Brugge en in het arrondissement Diksmuide.
421. VAN EECKE, Charles-Louis. Nadere biografische gegevens
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konden niet teruggevonden worden. Broer van Servatius, raadslid te
Moorslede.
Notaris te Ieper (1840-25 .12.1871 ontslag).
Wordt verkozen op 27.05 .1872 als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Passendale, in 1876 niet herkozen .

422. VAN EECKE, Servatius. Geboren te Langemark op 22.02.1813,
overleden te Moorslede op 23.05.1870, oud: 57 jaar. Ongehuwd. Broer
van Charles, raadslid te Moorslede.
Brouwer te Moorslede.
Gemeenteraadslid en schepen (1.07.1862 tot zijn dood).
Wordt verkozen op 23.05 .1864, in de leeftijd van 51 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Passendale. Hij blijft dit tot zijn
dood.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door CharlesLou,is, notaris te Ieper, (de andere broer: Jacobus, zeepzieder te Tielt
heeft aan de erfenis verzaakt).
De erfenis bevat een Actief van 228.782,?8 fr., maar een Passief aan
aangegane leningen, kosten en schulden van 217.904,29 fr., en sluit dus
met een boni van slechts 10.878,29 fr.
De aangifte vermeldt 27 ha 50 a 5 ca bezittingen te Dadizele, Moorslede, Noordschote, Oostnieuwkerke, Poperinge, Woesten, Ieper, Buiskamp, Elverdinge, Ledegem, Geluveld, Wervik en Langemark, waaronder 36 huizert en 13 herbergen.
(RAB Reg. en Dom. Ser. 187, Hooglede nr. 137).

423. VAN ELSLANDE, Auguste-César-Jean-Joseph. Geboren te
Komen op 18.02.1843, aldaar overleden op 10.05.1926, oud: 83 jaar.
Huwt vermoedelijk te Comines-France met Augustine Catteau (18451935). Zoon van Auguste-Joseph, raadslid te Komen.
Nijveraar en brouwer te Komen.
Gemeenteraadslid (1870-1911 en 1921-1925) en schepen (22.07.1870)
Wordt op 27.05.1872, in de leeftijd van 29 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Wervik. Hij blijft dit tot 1925. In de
Raad doet hij zich opmerken door zijn anti-vlaamse gezindheid.
Van 29.09.1872 tot 1911 (ontslag) is hij burgemeester.
Hij is ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Komen, Ploegsteert, Warneton en Wervik.
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424. VAN ELSLANDE, Auguste-Joseph. Geboren te Wervik op
11.12.1812, gestorven te Komen op 18.02.1872, oud: 59 jaar. Huwt te
Bailleul (Fr.) met Nathalie-Sophie-Aldegonde de Coussemaker (18111871). Vermoedelijk zoon van Jean, lid van de Provinciale Staten, vader
van Auguste, raadslid te Komen.
Nijveraar en eigenaar te Komen.
Gemeenteraadslid te Wervik (in 1837-1840) en te Komen. Schepen
te Komen (zeker in 1859-1864 ontslag).
Op 27.05.1850 wordt hij, 37 jaar oud; verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Wervik. Hij blijft dit tot zijn dood. Op
7.07.1864 (tot zijn dood) wordt hij verkozen als lid van de Bestendige
Deputatie.
In 1867 is hij lid van de Provinciale commissie voor de pensioenen.
Op 25.01.1871 stuurt Mgr. Faict hem een brief van rouwbeklag bij het
afsterven van zijn vrouw. Op 22.02.1872 schrijft Mgr. Faict aan Auguste-César, bij het overlijden van Auguste-Joseph: "Il est impossible que
celui, dont vous pleurez si amèrement la perte, oe vous ait dit quelquefois l'amitié qui nous unissait lui et moi". (BAB Acta).
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1866-1870)
met een belasting van 2.116,40 fr. en meer, zijn bezittingen blijken uit
zijn erfenisaangifte. Deze wordt gedaan in het Frans, door, AlphonseAuguste, Auguste-César, Jean-Victor en Joseph-Ernest, allen handelaars
te Komen.
De aangifte bedraagt 593.483,16 fr. en vermeldt 191 ha 59 a 81 ca
gronden en huizen te Houtem (I.), Wervik, Beselare, Hollebeke, BasWarneton, Menen, Wijtschate, Geluwe, Komen en Moorsele (RAK.
Reg. en Dom. Ser. 187, Menen nr. 316).

425. VAN ELSLANDE, Cesar-Bernard. Geboren te Wervik op
23.06.1809, gestorven te leper op 4.03.1881, oud: 71 jaar. Huwt te
Wervik op 15.02.1835 met Amelie-Française Van Elslande.
Doctor in de rechten. Olieslager te Wervik.
Gemeenteraadslid (11.11.1830) en schepen (11.11.1830).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 27 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Wervik. In 1850 neemt hij ontslag.
Burgemeester van 1840 tot 23.03.1850 (ontslag). Suppleant vrederechter te Wervik (14.03.1853) en vrederechter (27.04.1858 tot zijn
dood).
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1850-1880)
602

met een rechtstreekse belasting van 4.027,49 fr. en bezittingen te Wervik,
Bas-Wameton, Dranouter, Geluwe, Komen, Wameton, Houtem (1.),
Beselare, Passendale, Wijtschate, Zonnebeke, Zandvoorde, Zillebeke,
Langemark, Menen, Geluveld en Wevelgem.

IC 426. VAN GLABBEKE, Arthur-Edouard. Geboren te Oostende op
19.06.1863, aldaar overleden op 17.07.1940, oud: 77 jaar. Huwt te
Oostende op 6.09.1892 met Marie-Clémence-Hortense Fermon (18741960).
Brouwer.
Stichter van Le Courrier d'Ostende (1886-1892). Voorzitter van de
Avant-garde libérale (1888). Lid van het Willemsfonds (1891), bestuurslid van het Atheneum, ondervoorzitter (1899-1912) en voorzitter
van de Association libérale.
Wordt op 3.06.1900 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Oostende. Hij is dan 36 jaar. Hij behoudt zijn mandaat tot 1921.
In 1906 is hij bestuurslid en in 1920 voorzitter van het Bureel van Weldadigheid. Op 3.02.1912 medestichter en ondervoorzitter van de Union
libérale, en in 1926 bestuurslid van het Gesticht voor oude zeelieden
en visschers te Oostende.

427. VAN HAECKE, Jules. Geboren te Brugge op 25 .04.1849. aldaar overleden op 13.05.1924, oud: 75 jaar. Gehuwd met PaulineJustine Watteyne.
Typograaf.
Pauselijk zouaaf. Leermeester aan de Apostolische Zondagsschool te
Brugge. Lid van de Westvlaendersche Pauselijke Soldaten-maatschappij
(1870).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Brugge. Op 25.11.1902 legt hij, in de ouderdom
van 53 jaar, de eed' af als effectief lid. Hij blijft dit tot 1924.
In 1900 is hij tweede schrijver van de Gilde der Ambachten, in 1904
bestuurslid van het Beschermcomiteit der werkmanswoningen voor het
arrondissement Brugge en in 1913 lid van de Provinciale commissie
voor verzekering tegen de werkloosheid.

428. VAN HEE, Edmond-Alfred-Marie. Geboren te Lo op 26.01.
1841, overleden te Veume op 23.07.1913, oud: 72 jaar. Huwt te Veur-
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ne op 27.04.1870 met Marie-Louise-Pauline-Henriette Faure.
Schoonbroer van Edward Verlende, raadslid te Lo.
Advokaat te Veurne.
Wordt op 27.05.1872, in de leeftijd van 31 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Veurne. Op 9.07.1874 wordt hij
verkozen als lid van de Bestendige Deputatie, en op 5.07.1898 als voorzitter van de Raad. Hij behoudt deze mandaten tot zijn dood. Bij K.B.
van 1.04.1907 wordt hij aangesteld als gouverneur ad interim na de
dood van J.B. de Béthune.
Iconografie: Portret geschilderd door Flori Van Acker, op het Provinciaal Hof
te Brugge. Niet gedateerd.

429. VANHEE, Jourdanus-Raymundus. Geboren te Roeselare op
26.05.1775, overleden te Lichtervelde op 3.04.1868, oud: 92 jaar.
Huwt te Lichtervelde in eerste huwelijk met Angela Delahousse (t1845),
en in tweede huwelijk op 10.08.1853 met Amelia Maes.
Eigenaar en notaris te Lichtervelde (20.06.1802-8.01.1853).
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Torhout. Hij is dan 61 jaar. In 1840 niet herkozen. Opinie onbekend.
Ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1839-1849) met een belasting van 1.260,39 fr. en bezittingen in de
arrondissementen Roeselare, Diksmuide en Tielt.

430. VAN HEULE, Louis-Joseph. Geboren te Ieper op 18.12.1826,
aldaar overleden op 24.03.1909, oud: 82 jaar. Gehuwd met PaulineWilhelmine-Rosalie Vanpraet.
Advokaat te Ieper.
Lid van de Kamer van Koophandel (1859). Gemeenteraadslid (18601891). Suppleant vrederechter (1864-13.01.1895 ontslag), lid van de
Provinciale commissie voor de studiebeurzen (1867). Schepen van Ieper
(1.01.1867).
Wordt op 25.05.1868 verkozen, 41 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ieper. In 1872 wordt hij niet herkozen. Burgemeester van Ieper (12.02.1876-1888 ontslag). Stichter en erevoorzitter
van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de oudleerlingen der
stedelijke scholen (1877). Stichter van de stedelijke meisjesscholen met
kindertuin, de stedelijke huishoudschool, de muziekschool et het zwembad. Voorzitter (1882) van het stedelijk museum en voorzitter (1885)
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van het plaatselijk gezondheidscomité.
Ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Ieper,
Staden en Westrozebeke.
Bibliografie : M. Louis Vanheule in Le Progrès, 4.04.1909.

431. VAN RILLE, Jean-Baptiste. Geboren te Diksmuide op 6.08.
1775, aldaar gestorven op 21.01.1848, oud: 72 jaar. Huwt te Poperinge
op 23.11.1803 met Sophie-Alexandrine Cadock.
Eigenaar te Diksmuide.
Is opeenvolgend adjoint au maire en maire tijdens het Franse Regime,
gemeenteraadslid, schepen en burgemeester tijdens het Hollands en het
Belgisch Regime tot 1836.
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Diksmuide, in de leeftijd van 61 jaar. In 1838 trekt hij zich terug. Hij
behoort tot de katholieke opinie.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door EduardusJoannes, eigenaar te Diksmuide, Adelaïda-Mathilda, overste van de
religieuze Paulinen te Poperinge, Eugenia-Ludovica, bijzondere te Diksmuide en Robertus Verwilghen, echtgenoot van Justina-Ludovica Van
Rille, eigenaar te Diksmuide. De aangifte vermeldt alleen 17 ha 18 a 83
ca grond en huizen (o.a. 1/ 5e aandeel in een geneverstokerij en suikerfabriek te Esen) te Diksmuide, Esen en Woumen (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Diksmuide nr. 16).

432. VAN ISEGHEM (K.B. 25.11.1924 VAN AELTERT), AlphonseLeopold-Marie. Geboren te Oostende op 15.07.1856, aldaar gestorven
op 16.03.1937, oud: 80 jaar. Huwt te Brussel op 12.09.1888 met
Josephine-Sarah Smet (1862-1933).
Kandidaat-notaris en stadssecretaris te Oostende (7.08.1882-22.01.
1907).
Secretaris van de bestuurscommissie van het Atheneum (1886).
Vice-consul van Spanje en consul van Denemarken.
Wordt op 5.06.1904 verkozen, 47 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Oostende. Hij blijft dit tot 1921.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat, met een
kadastraal inkomen van· 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Laken,
Brussel, St. Joost-ten-Node, Elsene, Essene, Aalst, Oostende, Mere,
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Erembodegem, Denderhoutem, Aaigem, Iddergem, Lede, Rillegem en
Ressegem.

433. VAN ISEGHEM Louis-Charles-Leon. Geboren te Oostende
op 11.06.1859, overleden te Brussel in 1945, oud: 86 jaar. Ongehuwd.
Industrieel te Snaaskerke, afgeschreven voor Brussel op 5.02.1931.
Gemeenteraadslid (1890) en burgemeester (17.12.1890-31.01.1915) te
Snaaskerke.
Wordt op 28.10.1894, in de leeftijd van 35 jaar, als onafhankelijk
provincieraadslid (maar met de steun van het bisdom) verkozen voor het
kanton GisteL Hij behoudt zijn mandaat tot 1921.
In 1897 is hij lid en in 1907 ondervoorzitter van de Provinciale
landbouwcommissie, in 1903 is hij ondervoorzitter van de landbouwcomice van Gistel, en lid van de Inrichtende commissie van de Algemeene
Landbouwprijskamp te Brugge, in 1907 regeerder van de St. Catherinepolder.

434. VAN LAERE, Jules. Geboren te Wevelgem op 9.10.1843, aldaar
overleden op 1.06.1918, oud: 74 jaar. Huwt te Merkern op 7.04.1874
met Marie Titeca.
Brouwer te Wevelgem.
Wordt op 28.10.1894 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Menen. Hij is dan 51 jaar en behoudt dit mandaat tot zijn
dood.

435. VAN LEDE, Charles. Geboren te Brugge op 20.05.1801, gestorven te Brussel op 19.07.1875, oud: 74 jaar. Ongehuwd, Mijningenieur en handelaar te Brugge. Directeur van de Dienst Bruggen en
Wegen in Chili (vóór 1830).
Medestichter (1836) van de Maatschappij van koophandel te Brugge.
Sticht in 1841 de Compagnie belge-brésilienne de colonisation en vestigt
een Belgische nederzetting in Brazilië (Santa Catarina).
Lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge (10.07.1848).
Wordt op 12.07.1848 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
kanton Brugge, in de leeftijd van 47 jaar. Hij is zeer actief in de Raad,
en doet zich opmerken door zijn tussenkomst in de "Question des
Flandres", het debat over de middelen ter bestrijding van de crisis
(o.m. door de emigratie) in 1848. In 1852 wordt hij, omwille van zijn

606

politieke instabiliteit), en spijts de steun van de Brusselse logekrant
L'Observateur, niet herkozen. Bij testament schonk hij een groot deel
van zijn bezittingen aan zijn geboortestad.
Literatuur: -- De la colonisation au Brésil. Mémoire historique .. . Bruxelles, Librairie polytechnique, 1843, 8•, VIII-427 p., erts. (PBC).
- De la colonisation du Brésil. Rapport aux membres de la Compagnie brésilienne
de colonisation .. . , Bruxelles, s.n., 1846, 8•, 216 p.
- Mappa chorographica da provincia da Sta Catharina, Bruxelles, s.d., 2 p.
- Question des Flandres. Expatriation, émigration et colonisation. Discours prononcé dans la séance du 17 août 1848 au Conseil provincial, Bruges, 1848.
Bibliografie : - C. Pieker, Charles van L ede e la colonizactÎo Belga en S. Catarina.
Blumenau 1972.
L. Schepens, Lede, Charles van, in Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel
6(1974) col!. 554-557.

436. VAN MALLEGHEM, Robert. Geboren te Torhout op 17.01.
1893, overleden te Ukkel op 24.03.1861, oud: 68 jaar. Huwt te
Oostende op 15.10.1921 met Marthe-Paule Duriez.
Geneesheer te Torhout.
Lid van de plaatselijke gezondheidscommissie (1906).
Wordt op 14.06.1908 verkozen als derde suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Torhout.
Suppleant vrderechter (1910). Gemeenteraadslid en burgemeester
(1925-1933).

437. VAN MERRIS, Eugène-Félix. Geboren te Poperinge op 22.10.
1855, overleden te Lisieux op 29.08.1918, oud: 62 jaar. Huwt te St.
Lambrechts-Woluwe op 26.05.1883 met Marguerite Beckers.
Kandidaat Letteren en Wijsbegeerte (Leuven 1879) en Politieke en
Administratieve Wetenschappen (Leuven 1880).
Eigenaar te Poperinge.
Gemeenteraadslid (1884) en schepen (1888). Bestuurslid van de
Burgerlijke Godshuizen (1885), voorzitter van de Maatschappij van
Welluidendheid (cercle musical) (1886). Luitenant van de Brandweer
(1889).
Wordt op 22.05.1892 verkozen, 35 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Poperinge. Hij neemt ontslag ingevolge zijn
verkiezing op 5.07.1896 als volksvertegenwoordiger voor Ieper (tot zijn
dood).
In 1900 is hij lid van de Katholieke Kring, ondervoorzitter van de
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Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederband, voorzitter van
de Conferentie van St. Vincentius a Paolo in de dekenij Poperinge
en afgevaardigde in de Middenraad te Brugge. In 1905 is hij voorzitter
van het muziek van de Brandweer, in 1913 erevoorzitter van het
Gewestelijk Verbond der Hoppegilden. Hij is ook nog medestichter van
de Mutualiteit en het Volkshuis te Poperinge, en ondervoorzitter van de
Association conservatrice van het arrondissement Ieper.
438. VAN MERRIS, Jules-Charles-Cornelis. Genaamd van Merrisd'Ydewalle. Geboren te Poperinge op 9.06.1831, aldaar overleden op
27.04.1899, oud: 67 jaar. Huwt te Brugge op 15.02.1854 met PaulineMarie van Outryve d'Ydewalle (1833-1911). Schoonbroer van J.B. de
Béthune (I), raadslid te Oostrozebeke en oom van J.B. de Béthune (11)
en J oseph de Béthune, raadsleden te Oostrozebeke, schoonbroer van
Eug. Ed. van Outryve d'Y dewalle, raadslid te Oostrozebeke en neef van
Charles van Renynghe, raadslid te Poperinge en volksvertegenwoordiger.
Eigenaar te Poperinge.
Gemeenteraadslid (1857), luitenant en officier van het Muziek van de
Brandweer (1859-1872 ontslag). Bestuurslid van de stedelijke academie
(1859).
Wordt op 23.05.1864 verkozen, 33 jaar oud, als provincieraadslid voor
het kanton Poperinge. Zijn politieke opinie is moeilijk te bepalen, hij
is katholiek maar wordt verkozen door de liberalen. Hij neemt ontslag
ingevolge zijn verkiezing op 9.06.1868 als (liberaal) volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper.
Sinds 3.07.1869 is hij schepen van Poperinge (in 1872 niet herkozen).
In 1877 is hij voorzitter van de Maatschappij van Welluidendheid. Hij is
ook consul van Argentinië.
Op 10.07.1877 geeft Mgr. Faict aan de deken van Poperinge schriftelijk opdracht de auteurs van de artikels tegen Van Merris, in het
Nieuwsblad van Poperinghe, het zwijgen op te leggen. (BAB. Acta
10.07.1877).
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1874-1898) met een belasting van 3.591,10 fr. en bezittingen te Poperinge, Watou, Proven, Elverdinge en Reningelst.
439. VAN NESTE, Florimond. Nadere biografische gegevens vroegen
wij tevergeefs aan het gemeentebestuur van Woesten.
Brouwer, gemeenteraadslid en burgemeester van Woesten.
Wordt op 5.06.1898 verkozen als derde suppleant op de katholieke
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lijst voor het kanton Ieper, wordt op 14.06.1910 als effectief lid verkozen, hij blijft dit op onopvallende wijze, tot 1925.

440. VAN NIEUWENHUYSE, Julien-Joseph-Louis-Marie. Geboren
te Brugge op 5.07.1826, vermoedelijk te Diksmuide overleden op 18.03.
1903, oud: 76 jaar. HuwtteEsen op 26.06.1865 met Marie-Louise Van
Dromme. Schoonzoon van Henri Van Dromme, raadslid te Esen.
Eigenaar te Diksmuide.
Wordt op 5.07.1870, in de leeftijd van 44 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. In 1872 trekt hij zich terug.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1889-1902) met een belasting van 1.434,07 fr. en bezittingen
te Beerst, Gits, Oostkerke (Br.), St. Kruis, St. Michiels, St. Jan in
Eremo, St. Margeriete, Voormezele, Wijtschate, Bellem, Bredene, Klemskerke, Koolskamp, Lapscheure, Passendale, Roksem, Nieuwmunster,
Staden, Ursel, Westkerke en Zonnebeke.

441. VAN OCKERHOUT, Leon-Marie-Joseph-Antoine-Ghislain. Geboren te Brugge op 11.10.1829, gestorven te Loppem op 11.02.1919,
oud 89 jaar. Huwt te Gent op 1.12.1857 met Zoé van de Woestijne
(1835-1908). Schoonzoon van Hippolyte van de Woestijne, senator te
Gent en schoonvader vah Albert van Caloen, raadslid te Torhout.
Eigenaar te Brugge.
Lid (7.04.1855), ondervoorzitter en voorzitter (1887) van de Société La Concorde te Brugge. Lid (29.12.1859) en proost (1868 en
1890) van de Nobele Confrerie van het H. Bloed. Is medestichter (1860)
van de Union constitutionnelle te Brugge. Later voorzitter van de
Association constitutionnelle et conservatrice.
Wordt op 23.05.1864 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Brugge. Hij is dan 34 jaar. In de Raad ontpopt hij zich tot
een zeer actief, maar zeer zelfstandig raadslid. Hij neemt ontslag
ingevolge zijn verkiezing op 4.08.1874 als senator voor het arrondissement Diksmuide (tot 11.06.1878 niet herkozen, en vanaf 14.10.1879 tot
23.12.1912 senator voor het arrondissement Brugge).
Van 1872 tot zijn dood is hij gemeenteraadslid te Brugge, en de
machtigste politieke figuur aldaar.
In 1865 is hij vice-voorzitter van het Centraal Comité van St. Pieterspenning van he;t Bisdom Brugge. In 1870 lid van de Société de chasse
pour la répression du braconnage. In 1873 commissaris van de Maat-
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schappij voor Hovingbouw en Kruidkunde. In 1877 voorzitter van de
bestuurscommissie van de stedelf]ke muziekschool. In 1879 is hij lid
van de parochiale schoolcomités van St. Gillis te Brugge en van
Loppem, ondervoorzitter van het diocesaan schoolcomité en afgevaardigde van de Dekenij Brugge-Noord. Hij is weldoener van de katholieke
scholen te Brugge (St. Gillis en St. Jacobs), Damme, Dudzele, Jabbeke,
Loppem, Moerkerke, St. Eloois-Vijve en Westkapelle! Voorzitter van de
kerkfabriek van St Jacobs.
Hij is regeeráer van de Wateringen van De Polder van Zantvoorde
(1877), Gistel Oost over de Waere (1879), Eyensluis-Grootreygarsvliet,
de Moere te Meetkerke (1885), de Grote Westwatering (1885), de
Watering van Blankenberge (1885), en de Watering Zuid over de Lieve
te Moerkerke (1900).
Op 5.12.1885 is hij medestichter van de Vrije Eigenaars- en Landbouwersbond. Hij is medestichter en erevoorzitter (1886) van de Gilde
der Ambachten. In 1887 is hij voorzitter van de bestuurscommissie van
het Laboratorium van Brugge, en erevoorzitter van het Brugse Davidsfonds. In 1893 is hij erevoorzitter van de koorzangmaatschappij
Concordia. Hij is nog erevoorzitter van de Katholieke Burgersgilde
(1906), en van het St. Raphaëlgenootschap voor de Landverhuizers. Lid
van de Conferentie van St. Vincentins a Paolo en van de Derde Orde van
St. Franciscus.
Hij is eigenaar van de Gazette van Brugge, voorvechter voor BruggeZeehaven, hij bekostigt de Militaire Kring te Brugge en schenkt aan zijn
kozijn Dom Gérard van Caloen 59 ha bos voor de stichting van de
Benedictijnerabdij te Zevekerke.
Hij erft in november 1875 van zijn tante Marie-Anne van Ockerhout
voor 1.194.761,42 fr. gronden, en in januari 1876 van zijn moeder
Thérèse-Catherine van Caloen nog eens 1.369.955,55 fr. gronden, waarvan een deel reeds zijn bezit waren (na de dood van zijn vader).
Hij is ingeschreven op de rol van de verkiesbaren voor de Senaat
(1871-1913) met een belasting van 5.642,41 fr. en bezittingen te Beveren (Y.), Damme, Houtave, Knokke, Lissewege, Oostkerke (Br.), St. Audries, St. Eloois-Vijve, Beerst, Beemem, Bovekerke, Desselgem, Brugge,
Dudzele, Jabbeke, Lapscheure, Meetkerke, Uitkerke, Westkapelle,
Zuienkerke, Loppem, Meulebeke, Nieuwmunster, Ramskapelle, Wetteren
en Oostkamp.
Iconografie : Portret in het in de bibliografie vermelde werk.
Bibliografie : Léon van Ockerhout, propriétaire, Bruges, in Arthur Mansch,
Geistige Welt. Gallerie von Zeitgenossen, auf dem Gebiele der Künste und Wissenschaft, Berlin, A. Eckstein, 1904, 4•, n.p. (PBC).
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442. VAN OOTEGHEM, Auguste-Désiré. Geboren te Ingelmunster
op 13.06.1814, aldaar overleden op 29.04.1879, oud: 64 jaar. Gehuwd
met Rosalia-Coleta Vandamme.
Tapijtenfabrikant en gemeentesecretaris van Ingelmunster (in 18401859).
Wordt op 31-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton lngelmunster-lzegem (26.05.1846). Hij blijft dit tot zijn
dood. In de Raad is hij één van de meest actieve leden en blijkbaar één
van de meest invloedrijke.

443. VAN OUTRIVE, Benoit. Geboren te Kanegem in 1805, gestorven te Ruiselede op 30.03.1881, oud: 76 jaar. Ongehuwd. Notaris
te Gullegem (1837-1839), laat dit notariaat over aan A. Buyssens,
raadslid te Gullegem en neemt op 7.03.1839 het notariaat over van
P.A. De Wilde, raadslid te Ruiselede. Hij behoudt dit notariaat tot zijn
dood.
Hij is gemeenteraadslid en burgemeester van Ruiselede (mei 1840tot zijn dood).
Wordt op 23.05.1842, in de leeftijd van 37 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Ruiselede. In 1868 wordt hij niet
herkozen. In de Raad doet hij zich opmerken door zijn anticlericalisme.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door Emile Billiet,
zijn klerk en dienstknecht en algemeen legataris.
De aangifte bedraagt een actief van 1.479.115,52 fr., hoofdzakelijk
gronden en huizen voor een totaal van 310 ha 20 a 86 ca, te Ruiselede,
Kanegem, Wingene, Schuiferskapelle, Ruddervoorde, Rumbeke, Nevele,
Schaarbeek en Pittem. In het actief is ook inbegrepen een som van
52.586,41 fr. aan uitgeleende gelden, en een som van 8.036,89 fr. die
de waarde vertegenwoordigt van zijn meubelen, huisraad, goud- en zilverwerk, paard en rijtuig enz.
Het passief, bestaande o.m. uit door hem aangegane leningen (bij
109 personen voor een waarde van 227.937,85 fr.) beloopt 261.434,95 fr.
De aangifte bevat zijn testament van 10.03.1881. Dit begint aldus:
"ll wil dat mijn dood lichaam begraven worde zonder behulp van
priesters, 't is te zeggen dat ik burgerlijk begraven worde ... " te Gent
of te Schaarbeek. Op zijn graf moet een marmeren kolom geplaatst
worden. Aan het armengesticht van Gent of Schaarbeek schenkt hij
gedurende 10 jaar een jaarlijks bedrag van 500 fr., voor de uitdeling van
kleine tarwebroden tijdens de maanden mei en juni aan "de arme kinderen van beide geslachten welke de wettelijke gemeentescholen zullen
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frequenteeren".
Zijn dienstmeid, Pauline Billiet, krijgt het vruchtgebruik van zijn woonhuis, erf en aanhorigheden te Schaarbeek, alle mobilaire voorwerpen,
en een levensrente van 2.500 fr. per jaar. De voorzitter van de rechtbank
te Brugge, De Blauwe, krijgt zijn landerijen te Pittem. Een landbouwer
te Kanegem ontvangt 3.000 fr. , tenslotte ontvangt Emile Billiet, zijn
algemene legataris, alle andere roerende en onroerende goederen
(RAK, Reg. en Dom., Ser. 187, Tielt nr. 208).

444. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, Emmanuel-Charles-JosephMarie, ridder. Geboren te Rijsel op 13.10.1868, gestorven te St. Andries
op 14.04.1954, oud: 85 jaar. Huwt te Gent op 8.01.1898 met MarieJosèphe van den Peereboom (1875-1961). Zoon van volksvertegenwoordiger Charles, vader van gouverneur Pierre van Outryve d'Y dewalle.
Doctor in de rechten (21.07 .1891), advokaat en eigenaar.
Regeerder van de Watering van Blankenberge (1897).
Wordt op 5.06.1898, in de leeftijd van 29 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot 1921.
Hij is gemeenteraadslid en schepen (1.10.1908-1915) van St. Andries,
in 1913 treffen wij hem aan als erevoorzitter van de Bloemenkweekers,
Afdeling West-Vlaanderen, en ondervoorzitter (later voorzitter) van de
landbouwcomice te Brugge, en erevoorzitter van de landbouwcomice van
West-Vlaanderen. Hij is ook nog voorzitter geweest van het Provinciaal
Verbond der Veekweeksyndikaten van West-Vlaanderen, ondervoorzitter
van het Verbond van Geitensyndikaten van het arrondissement Brugge,
bestuurslid van de Société forestière de Belgique, lid van de Hoge Raad
voor Waters en Bossen en schatbewaarder van de Vrije Eigenaars- en
landbouwersbond te Brugge. Sinds 1936 was hij lid, en in 1946 proost
van de Nobele Confrerie van het H. Bloed.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Beernem en te Gits.

445. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, Emmanuel-Henri-Augustin,
ridder. Geboren te Brugge op 27.01.1829, gestorven aldaar op 21.05 .
1902, oud: 73 jaar. Kleinzoon van Bernard van Severen, raadslid te
Brugge, broer van Eugène, raadslid te Oostrozebeke en oom van J.B.
de Béthune, raadslid te Oostrozebeke en gouverneur.
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Eigenaar te Oostrozebeke en te Ruddervoorde.
Armenmeester van St. Jacobsparochie te Brugge (1854).
Lid (30.12.1856) en proost (1864 en 1887) van de Nobele Confrerie
van het H. Bloed, lid (28.01.1860) van de Société La Concorde te
Brugge en lid van het Centraal comité van St. Pieterspenning voor het
bisdom Brugge (1865), lid van de Société de chasse pour la répression du
braconnage te Brugge (1870).
Gemeenteraadslid (1872) en burgemeester (31.08.1872-1877 ontslag)
van Oostrozebeke en gemeenteraadslid (1878) en burgemeester (1884tot zijn dood) van Ruddervoorde;
Wordt op 27.05.1877, in de leeftijd van 48 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Oostrozebeke. Ingevolge verande. ring van woonst stelt hij zich het jaar daarop kandidaat, en wordt op
27.05.1878 verkozen als raadslid voor het kanton Torhout. In 1896
neemt hij ontslag. In de Raad speelt hij geen opvallende rol.
Hij is weldoener van de katholieke scholen te Oostrozebeke en te
Ruddervoorde (1879-1884). Medestichter (5.12.1885) van de Vrije
Eigenaars- en landbouwersbond te Brugge, verder nog Père-syndic van
de St. Godelieveabdij te Brugge en medestichter van de St. Godelieveabdij te Gistel, voorzitter van het armenbestuur van Ruddervoorde, van
de Burgerlijke Godshuizen aldaar en de commissie voor het leerwerkhuis
en voorzitter van het Bestuur van het Vrijgeweed.
Hij staat ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat
(1886-1902) met een belasting van 2.270,93 fr. en bezittingen te Ardooie,
Meulebeke, Oostrozebeke en Ruddervoorde.
Bibliografie: Deneweth, Henri, Lijkrede uitgesproken ... op het graf van den Wel
Edelen H eer Ridder Emmanuel van Outry ve d' Ydewalle. burgem eester van Ruddervoorde, Ruddervoorde, H . Dooms, [1902], s•, 7 p. (SBK).

446. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, Eugène-Edouard-CharlesBernard, ridder. Geboren te Brugge op 15.06.1830, aldaar overleden op
16.02.1901, oud: 70 jaar. Huwt in eerste huwelijk te St. Miebiels op
12.08.1856 met Emma de Serret (1833-1865), in tweede huwelijk te
Brugge op 6.04.1866 met Laurence de Serret (1836-1910). Kleinzoon van
Bernard van Severen, raadslid te Brugge, broer van Emmanuel, raadslid te
Oostrozebeke, vader van Paul-Pierre, raadslid te Ruddervoorde, schoonbroer van J.C. Van Merris, raadslid te Poperinge en van J.B. de Béthune
I, raadslid te Oostrozebeke, oom van J.B. de Béthune II, raadslid te
Oostrozebeke en gouverneur. Volgt Charles van Outryve d'Ydewalle op
als volksvertegenwoordiger.
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Doctor in de rechten (Leuven 1853), eigenaar te Ruddervoorde.
Lid (1858) en proost (1866 en 1889) van de Nobele Confrerie van het
H. Bloed. Gemeenteraadslid en burgemeester van Ruddervoorde.
Wordt op 2.05.1858, in de leeftijd van 27 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Oostrozebeke, op 5.07.1869
wordt hij verkozen als voorzitter van de provincieraad, en leidt ondermeer de hevige debatten over de financiële transacties van gouverneur
Vrambout, zonder aan de gouverneur toegevingen te doen ... Hij neemt
ontslag als voorzitter en als raadslid ingevolge zijn verkiezing op 13.06.
187 6 als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge.
Ondertussen is hij lid (28.01.1860) geworden van de Société La Concorde te Brugge, lid (1873) van de toeziehtscommissie op de Hervormingsschool te Ruiselede, weldoener van de katholieke scholen te Ruddervoorde (1879-1884). Op 7.04.1884 schrijft Mgr. Faict aan senator van
Ockerhout om te vragen naar de uitslag van diens tussenkomst bij Eug.
van Outryve, met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de
Kamer (BAB Acta).
In 1884 wordt hij opnieuw verkozen als volksvertegenwoordiger,
maar in 1885 stelt hij zich kandidaat en wordt verkozen als senator voor
het arrondissement Roeselare-Tielt (tot 1892), en van 12.11.1894 tot
1900 wordt hij verkozen als provinciaal senator. Op 5.12.1885 is hij
medestichter van de Vrije Eigenaars- en landbouwersbond te Brugge
en vanaf 1886 is hij lid van de Société de chasse pour la répression du
braconnage te Brugge.
Hij is ingeschreven ~Is verkiesbaar voor de Senaat (1876-1900),
met een belasting van 2.187,02 fr. en bezittingen te Ruddervoorde en te
Zwevezele.
Literatuur : Préceptes élém entaires pour l'élagage des arbres d'alignement et en
massif, par un sylviculteur-amateur. Bruges, L. De Plancke, 1900, 8°, 16 p. (ADB).

447. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, Paul-Pierre-Eugène, ridder.
Geboren te Brugge op 2.04.1858, gestorven te St. Joos-ten-Node in
1930, oud: 72 jaar. Huwt teAthop 17.04.1881 met gravin Valérie du
Val de Beaulieu (1855-1920). Zoon van Eugène, raadslid te Ruddervoorde, neef van Emmanuel, raadslid te Oostrozebeke.
Eigenaar te Ruddervoorde. Afgeschreven voor St. Joos-ten-Node op
9.07.1923.
Wordt op 26.07.1896, in de leeftijd van 38 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Torhout. In 1921 stèlt hij zich
geen kandidaat meer.
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Hij was gemeenteraadslid en burgemeester (13.01.1904-14.05.1920
ontslag) van Ruddervoorde.

448. VAN RENYNGHE, Cbarles-Louis-Cornil. Geboren te Poperinge op 4.11.1803, aldaar gestorven op 1.07.1871, oud: 67 jaar. Huwt
aldaar op 11.02.1836 met Natbalie Vercammen-Garmyn (1810-1878).
Neef en tegenstrever van Jules van Merris, raadslid te Poperinge.
Doctor in de Rechten (Gent 1826). Eigenaar.
Kapitein (1826) en luitenant-kolonel van de Burgerwacht (1830).
Medestichter van het Brandweerkorps. Schepen (1830) en burgemeester van Poperinge (1833 tot zijn dood).
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 32 jaar, verkozen als
provincieraadslid voor bet kanton Poperinge. Hij behoort tot de
katholieke opinie. In de Raad doet hij zich niet opmerken. Nochtans
is hij een invloedrijk personnage. In 1841 stelt hij zich, aanvankelijk met
de steun van Mgr. Boussen, kandidaat voor de Kamerverkiezing. Wanneer blijkt dat de Ieperlingen niet akkoord gaan met deze kandidatuur,
en de voorkeur geven aan Jules Malou, komt Mgr. Boussen tussen bij de
deken van Ieper, de principaal van het college van Poperinge en van
Renynghe zelf om eenheid te brengen in de katholieke gelederen, en te bekomen dat van Renynghe afziet van zijn kandidatuur, wat hij ook doet
(BAB. Acta 3.03., 30.03. en 21.05.1841). In 1847 wordt hij hiervoor
beloond. Op 8.08.1847 wordt hij verkozen als volkvertegenwoordiger
voor het arrondissement Ieper (tot zijn dood); ~n neemt ontslag als provincieraadslid.
In 1840 is hij voorzitter van de stedelijke academie. In 1859 treffen
wij hem aan als lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Ieper, lid van de Provinciale landbouwcommissie, voorzitter van het leerwerkhuis, voorzitter van het Muziek
van de Brandweer, en plaatsvervangend vrederechter. In 1867 is hij
lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de krankzinnigentebuizen in het arrondissement Ieper en ondervoorzitter van de landbouwcomice van Ieper. Hij is ook nog voorzitter geweest van de Maatschappij
voor land- en tuinbouw te Poperinge.
Iconografie: Lithografisch portret in het in de bibliografie vermelde werk p. 257.
Bibliografie: Tabletles des Flandres, Bruges, 10(1973) pp. 258-260.

449. VAN ROBAIS, Gustave. Geboren te Zwevegem op 8.08.1854,
gestorven te Rulste op 7.11.1909, oud: 55 jaar. Gehuwd met Blanche615

Marie-Charlotte-Emile Paret.
Geneesheer en brouwer, vestigt zich op 29.05.1885 te Rulste, komende van Watermaal-Bosvoorde.
Gemeenteraadslid (1891) en burgemeester (1.01.1891 tot zijn dood).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Kortrijk.

450. VAN RYCKEGHEM, Hector-Theofiel. Geboren te Geluwe in
1846, gestorven te Beselare op 9.01.1903, oud: 57 jaar. Gehuwd met
Matbilde Nisse.
Eigenaar (?) te Beselare.
Weldoener van de katholieke scholen te Beselare (1879-1884).
Gemeenteraadslid en burgemeester (1887 tot zijn dood).
Wordt op 5.06.1898 verkozen als tweede suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Ieper.

451. VAN SEVEREN, Bernard-Charles-Antoine. Geboren te Brugge
op 14.01.1761, aldaar gestorven op 2.04.1837, oud: 76 jaar. Gehuwd
met Anne-Marie de Stoop. Schoonbroer van Charles de Brouckère.
Grootvader van Emmanuel en Eugène van Outryve d'Y dewalle, raadsleden te Oostrozebeke.
Eigenaar te Brugge.
Ontvanger generaal van het Proossche te Brugge, wordt ontslagen op
28.04.1793 omdat hij weigerde het bevel van Mgr. Brenart op te
volgen (van 27.04.1793) de eed van vrijheid en gelijkheid af te zweren,
die hij na de eerste Franse inval had afgelegd (25.02.1793) (Y. Van den
Berghe, Jacobijnenen Traditionalisten ... p. 388).
Lid van de Conseil général du Département de la Lys (21.07.1800),
conseiller de Préfecture (2.10.1802-1814). Hij richt op 28.02.1814
aan de gemeentebesturen een brief om mee te delen dat hij door de
Hertog van Beaufort, gouverneur generaal van België, aangesteld is tot
Intendant départemental de la Lys. Hij blijft dit tot einde maart 1814.
Op 16.04.1814 wordt hij aangesteld als Conseiller d'lntendance (tot
1816). In 1816 is hij "notabele kiezer" voor de Nederlandse grondwet,
en wordt hij lid van de pas opgerichte Provinciale Staten (stedelijke stand)
en lid (1.07.1816) van de Gedeputeerde Staten ("facultatieve stand").
Nog tijdens het Nederlands regime is hij schepen van Brugge. Op
9.07.1829 neemt hij deel aan het Constitutioneel Banket te Brugge en in
1830 is hij een tijdje gouverneur ad interim.
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Op 29.09.1836 wordt hij verkozen, in de leeftijd van 76 jaar, als provincieraadslid voor het kanton Brugge en neemt als ouderdomsdeken het
voorlopig voorzitterschap waar tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad
op 6.10.1836, dezelfde dag komt hij in ballotage met Pr. Massez
tijdens de verkiezing van de definitieve voorzitter, maar verliest het pleit.
Hij behoorde tot de katholieke opinie.
Hij is opkoper van zwart goed. Hij staat ingeschreven op de lijst
van verkiesbaren voor de Senaat (1831-1836) met een belasting van
5.101 fr.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn enige
dochter Clémence, echtgenote van Eugenius-Augustinus-Desiderius van
Outryve d'Y dewalle, rentenier en grondeigenaar te Brugge.
De aangifte vermeldt alleen het bezit: 441 ha 55 a 55 ca gronden
en huizen te Zuienkerke, Bredene, Leffinge, Nieuwmunster, Houtave
(99 ha), Gistel, St. Laureins, Zerkegem, Voormezele, Zwevezele, Ruddervoorde (114 ha), Wingene, Meetkerke, Klemskerke, Vladslo, Wijtschate,
Ettelgem, Stalhille, Aartrijke, Oostkerke, Koekelare, St. Jan in Eremo
en Oudenburg.
Een deel van deze goederen behoren voor 1/ 3 aan de kinderen van
Olivier Roels, de voormalige griffier van de Provinciale Staten en vader
van de latere provinciale griffier (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187,
Brugge nr. 471).

452 VAN SEVEREN, Charles-Bernard-Fortunat. Geboren te Brugge
op 23.07.1793, aldaar overleden op 18.09.1861 , oud: 68 jaar. Ongehuwd. Broer van Henri, raadslid te GisteL
Doctor in de rechten (Gent 1817).
Lid van de St. Sebastiaansgilde (6.04.1818). Suppleant rechter (1822)
en rechter (1827) bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Lid
(1823) en voorzitter (1828) van het Bureel van Weldadigheid te Brugge,
regeerder van de watering van Blankenberge (1833), bestuurslid (1836)
van de stedelijke academie.
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 43 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Brugge. Hij behoort tot de liberale opinie.
In 1848 neemt hij ontslag ingevolge de wet op de onverenigbaarheden.
Sinds 1837 is hij ondervoorzitter en voorzitter (28.07.1850-12.10.1858
ontslag) van de rechtbank van eerste aanleg. In 1859 is hij lid van de
beheerraad van het stedelijk Athenaeum. Hij is ook nog lid van de
Société d'agriculture de Belgique.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende rol van verkiesbaren voor
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de Senaat (1850-1861) met een belasting van 1.999,25 fr., zijn bezittingen blijken uit de erfenisaangifte die gedaan wordt in het Nederlands,
door zijn broer Hendrik, oud-vrederechter, en gemeenteraadslid, zijn nicht
Matbilde van Steenbrugge, dochter van Joseph en Maria van Severen,
en zijn halfbroer, Eugenius Vermeire, suppleant-rechter.
De aangifte bedraagt 1.529.963,98 fr. en vermeldt 629 ha 79 a 33 ca
gronden en huizen te Killem, Snellegem, J abbeke, Varsenare, St. Andries, St. Pieters, Houtave, Klemskerke, Meetkerke, Lampernisse, Oudekapelle, Kaaskerke, Bovekerke, Koolskamp, Esen, Beemem, Oedelem,
Brugge, Woumen, Leke, Vladslo, Keiem, Schore, Mannekensvere, Stavele, Koolkerke, Giste!, Oostkamp, Middelburg, Ruddervoorde en Westkapelle.
Er is een "mondeling testament " waarbij hij aan zijn twee petekinderen : Bugene Vermeire en Charles van Outryve d'Y dewalle, elk een
hofstee schenkt.
Zoals bij Bemard Van Severen behoren een klein deel van deze goederen voor 5/ 6 aan de kinderen van Olivier Roels. (RABW, Reg.
en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 18621).

453. VAN SEVEREN, Henri. Geboren te Brugge op 11.10.1797,
aldaar overleden op 13.01.1872, oud: 74 jaar. Gehuwd met Eugenie
Bruneel. Broer van Charles, raadslid te Brugge.
Vrederechter te Gistel (zeker reeds in 1837).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, in de leeftijd van 38 jaar, als
provincieraadslid voor het kanton GisteL Hij behoort tot de liberale
opinie. In 1848 neemt hij ontslag als gevolg van de wet op de onverenigbaarheden.
Op 31.10.1854 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid te Brugge
en blijft dit tot zijn dood. In 1859 is hij deken van de Schuttersgilde van
St. Pieters, en in 1866 regeerder van de Watering van Camerlinckx
Ambacht. Op 20.09.1861 stuurt Mgr. Malou hem een brief van rouwbeklag bij de dood van zijn broer Charles (BAB, Acta), maar bij zijn
eigen dood geeft Mgr. Faict aan de pastoor van St. Jacobs duidelijke
richtlijnen: bij de begrafenis moet voorkomen worden dat lijkreden
uitgesproken worden die de godsdienst aanvallen, daarom moet het lijk
op het stipte uur afgehaald worden en moet de priester na de gebeden
onmiddellijk de processiezang inzetten en de tocht naar de kerk aanvangen. (BAB Acta 14.01.1872).
Spijts zijn aanzienlijk bezit staat hij niet op de lijst van verkiesbaren
voor de Senaat.
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Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans, door zijn schoonzoon
Louis Gilliodts-Van Severen, echtgenoot van wijlen Eugénie Van Severen, vader en voogd van Marie Gilliodts.
De aangifte bedraagt 1.559.286,30 fr. en vermeldt 440 ha 08 a 20 ca
gronden en huizen te Leffinge, Leke, Woumen, Wingene, Zande, Zevekote,
Beernem, Kaaskerke, Koolkerke, Koolskamp, Esen, Jabbeke, St. Jacobskapelle, Keiem, Lampernisse, St. Laureins, Meetkerke, Oedelem, Oudekapelle, St. Pieters, Reninge, Snellegem, Varsenare, Vladslo en Zuienkerke.
Een deel van deze goederen zijn in gemeenschap met de familie Van
Steenbrugge-Vermeire.
In een eerste testament van 9.06.1869 kent hij aan een dienstmeid een
bedrag van 2.000 fr. toe en een levensrente van 1.500 fr. per jaar, aan
de tweede dienstmeid een levensrente van 50 fr. per jaar, deze dienstmeid
krijgt bij een tweede testament van 24.10.1871 een levensrente van
400 fr. per jaar. (RABW, Reg. en Dom., Ser. 187, Brugge 1, 1872).

454. VAN SIELEGHEM, François-Parfait-Marie. Geboren te Eernegem op 2.04.1831, gestorven te Diksmuide op 9.08.1893, oud: 62 jaar.
Huwt te Diksmuide op 28.07.1863 met Elisa de Breyne. Zoon en opvolger van Joseph, raadslid te Leffinge, schoonzoon van Pierre de
Breyne, raadslid te Diksmuide.
Advokaat te Gistel (13.08.1859). Plaatsvervangend vrederechter van
het 3e kanton te Brugge (16.04.1861-1867).
Wordt op 27.05.1861 verkozen, 30 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton GisteL In de Raad is hij zeer actief.
Hij neemt ontslag na zijn benoeming op 14.09.1867 als vrederechter
te Diksmuide. Hij was lid van de Brugse loge.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1888-1893), met een belasting van 1.693,04 fr. en bezittingen
te Veurne, Handzame, Kortemark, Giste!, Moere, Diksmuide, Esen,
Kaaskerke, Oostkerke (Br.), Woumen, Merkem, Klerken, Lampernisse,
Oeren, Oudekapelle, Koekelare, Ichtegem, Eernegem, Vladslo, Bovekerke, Roksem, Zerkegem en Keiem.

455. VAN SIELEGHEM Gustavus-Adolphus-Maria. Geboren te Eernegem op 26.10.1825, aldaar overleden op 12.07.1893, oud: 67 jaar.
Huwt te Oostende in 1850 met Helena-Mathilde-Maria Vanderheyde.
Zoon van Joseph, raadslid te Leffinge, broer en opvolger van François,
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raadslid te Gistel, neef van François Perlau, raadslid te GisteL
Brouwer te Eernegem.
Gemeenteraadslid en burgemeester (30.12.1854-1872) van Eernegem.
Ondervoorzitter (1868) en voorzitter (1877) van de landbouwcomice
te GisteL
Wordt op 25.05.1868 verkozen, 42 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton GisteL In de Raad speelt hij geen opvallende
rol. In 1866 wordt hij niet herkozen.
In 1877 is hij lid van de Landbouwmaatschappij van het Westen, in
1882 lid van de Provinciale landbouwcommissie.
Op 12.04.1873 geeft Mgr. Malou de toelating dat hij zijn pasen te
Moere zou houden (B.A.B. Acta).
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1872-1893), met een belasting van 2.136,99 fr. en bezittingen te Eernegem, Roksem, Oostende, Westende, Mannekensvere, St. Joris, St.
Andries, Zevekote, Leffinge, Aartrijke, Bredene, Lombardsijde, Zande,
Bovekerke, Moere, Gistel, Koekei are, Ichtegem, J abbeke, Zand voorde,
Snaaskerke, Kortemark, Leke en Staden.

456. VAN SIELEGHEM, Joseph. Genaamd van Sieleghem-Questier.
Geboren te Leffinge, op 14.10.1788, gestorven te Eernegem op 1.04.
1861, oud: 72 jaar. Gehuwd met Marie-Thérèse Questier. Vader van
Gustave, raadslid te Eernegem en François, raadslid te GisteL
Notaris te Koekeiare (1816-1833) en te Brugge (11.11.1833-21.04.
1858 ontslag).
Wordt op 12.07.1848, in de leeftijd van 59 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Gistel, in 1850 verliest hij dit mandaat,
na ballotage met H. Bousson. Op 24.05.1848 wordt hij echter opnieuw
verkozen en behoudt dit mandaat tot zijn dood.
Sinds 31.07.1851 is hij lid van de St. Sebastiaansgilde te Brugge,
in 1859 treffen wij hem aan als voorzitter van de liberale maatschappij Burgerwelzijn, en bestuurslid van de Kunst en Letterkring te Brugge.
Hij staat ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1836-1860), met een belasting van 2.631,96 fr. en bezittingen in de
stad Brugge en in de arrondissementen Brugge, Diksmuide en Oostende.

457. VAN STEENBRUGGE, Oscar. Geboren te Tiegem op 6.05.
1824, gestorven te Moorsele op 18.12.1892, oud: 68 jaar. Gehuwd met
Leocadia-Benedicta Decock.
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Bediende van het vredegerecht te Moorsele, notaris aldaar (9.06.
1858-18.01.1889 ontslag), suppleant vrederechter te Moorsele (15.07.
1866), gemeenteraadslid, schepen (16.03.1877) en burgemeester (1884
tot zijn dood).
Wordt op 62-jarige leeftijd verkozen (26.05 .1886) als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Moorsele. In 1890 trekt hij zich
terug. In 1892 is hij lid van het beschermcomité van werkmanswoningen
in het arrondissement Kortrijk.

~&.'VAN STEENKISTE,

Charles-François. Geboren te Brugge in
fZua i 1774, aldaar gestorven op 10.09.1851, oud: 76 jaar. Gehuwd
met Francisca-Clara Retsin.
Stadschirurgijn (20.04.1836) en eigenaar.
Regeerder van de watering van St. Trudoledeke (1831).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 62 jaar oud, als provincieraadslid
voor het kanton Brugge. In 1848 trekt hij zich terug. Hij behoorde
vermoedelijk tot de liberale opinie.
In 1840 treffen wij hem aan als bestuurslid van het Bedelaarswerkhuis,
en lid van het Comité voor de vlasnijverheid te Brugge. Hij is ook ondervoorzitter geweest van de Handelskamer te Brugge.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands in twee keer: een
eerste maal geeft Francisca Sabot, weduwe van bankier F. Dujardin, bijzondere legatarisse volgens het oiograaf testament van 15.07.1851, twee
huizen aan te Brugge met inboedel, en een globale waarde van 31.152 fr.,
een tweede maal treedt Paul-Auguste Pavot 'zaakhandelaar' te Brugge
als aangever op. Nu bedraagt de aangifte 510.616,27 fr. en vermeldt
185 ha 64 a 23 ca te Koolkerke, Oostkerke, Ardooie, Maldegem, Staden,
Uitkerke, Oedelem en Nieuwvliet in Zeeland. Tot het actief behoren
een aantal toegestane hypothecaire leningen, waaronder een van 40.000 fr.
aan Aimé De Knuyt, raadslid te Bredene.
Het testament van 15.07.1851 bevat een aantal merkwaardigheden.
Twee huizen te Brugge worden geschonken aan Francisca Sabot. Twee
omlijste schilderijen door Claeys worden geschonken aan graaf de
Mûelenaere, minister van Staat (en gewezen gouverneur), zijn twee
dienstmeiden krijgen elk "beddebak, strooizak, wollen matras, hoofdeinde, oorkussens, drie wolle sargiën, vier paar lakens, de spreeden voor
haar bed dienende, wageschotte kasse, een commode" en 300 fr. om
rouwkleren te kopen.
De rest van zijn goederen verdeelt hij onder zijn neven en nichten,
Joannes, Joseph en Justine Borm, Charles, Anne en Joannes Van
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Steenkiste, en de drie kinderen van deze laatste, mits zij een lijfrente
toekennen aan hun tante Joanna Van Steenkiste (RAB, Reg. en Dom.,
Ser. 187, Brugge nr. 497).
459. VAN TOURS, Pierre-Eugène-Justin. Geboren te Poperinge op
16.11.1809, aldaar gestorven op 23.12.1894, oud: 85 jaar.
Handelaar en stadsontvanger (1859-1880) te Poperinge.
Lid (1859) en voorzitter (1877) van de Burgerlijke Godshuizen.
Penningmeester (26.09.1879) van het parochiaal schoolcomité, ondervoorzitter (27.08.1879) van de dekanaal schoolcomité van Poperinge,
en afgevaardigde van de dekenij Poperinge in het diocesaan schoolcomité te Brugge.
Wordt, na herhaalde mislukte pogingen tegen de klan Van Merris,
op 24.05.1880, in de leeftijd van 70 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Poperinge. In 1892 trekt hij zich terug.
In 1886 is hij lid van het plaatselijk gezondheidscomité.
460. VAN VYVE, Henri-Edgar. Geboren te Brugge in 1829, gestorven
te Oudenburg op 8.11.1905, oud: 76 jaar. Gehuwd met Mathilde
Affenaer.
Brouwer te Oudenburg.
Gemeenteraadslid en schepen (12.11.1870-1876).
Wordt op 23.05.1886, in de leeftijd van 57 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton GisteL In 1890 wordt hij niet
herkozen.
461. VAN WASSENHOVE, Alfred-Eugène-Marie. Geboren te Eeklo
op 20.03.1845, gestorven te Kerkhave op 12.03.1896, oud: 51 jaar.
Huwt te Oudenaarde op 18.08.1877 met Marie Platteau.
Eigenaar, vestigt zich te Kerkhove, komende van Eeklo, op 24.03.1879.
Legatiesecretaris. Gemeenteraadslid en burgemeester (1.01.1896 tot
zijn dood) van Kerkhove.
Wordt op 27.05.1888, in de leeftijd van 43 jaar, verkozen als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Avelgem. Hij blijft dit tot zijn dood. In
de Raad is hij actief.
Hij is ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1886-1895), met een belasting van 3.365,38 fr. en bezittingen te Ellezelles, St. Sauveur, Escanaffles, Brussel, Anzegem, Heestert, Outrijve,
Avelgem, Bossuit, Waarmaarde, Kerkhove, Tiegem, Mater, Munkzwalm,
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Welden, Amougies, Berchem (0.), Orroir, Kwaremont, Russeignies,
Ruien, Velzeke, Etikhove, Melden, Nukerke, Zulzeke, Marke-Kerkhem,
Sint-Blasius-Boekel, Eist, St. Cornelis-Horebeke, St. Maria-Horebeke,
Zegelsem, Schoorisse, Elzegem, Petegem (0.), Wortegem, Oudenaarde,
Bevere, Edelare, Eename, Eine, Leupegem, Volkegem, Ronse, Michelbeke, Opbrakel, Nederbrakel, Kruishoutem, Nokere, Balegem, Sint-DenijsBoekel, Denderwineke, Gent, Merelbeke en Boekhoute.

462. VERBRUGGHEN Antoine. Geboren te Aalst op 17.01.1861,
gestorven te Gent op 25.05.1941, oud: 80 jaar. Huwt te Diksmuide op
7.08 .1889, met Anna-Maria De Groote.
Notaris te Waregem.
Wordt op 5.06.1904 verkozen als eerste suppleant op de katholieke
lijst voor het kanton Harelbeke.

463. VERCRUYSSE, François. Geboren, vermoedelijk in 1822,
sterfplaats en datum niet teruggevonden. Gehuwd met Lefevre. Vader van
Georges, raadslid te Harelbeke.
Rentenier te Harelbeke.
Wordt op 24.05.1880 verkozen, 58 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. In 1884 trekt hij zich terug.

464. VERCRUYSSE, Georges-Marie-Alphonse-Antoine. Geboren te
Kortrijk op 2.10.1858, aldaar gestorven op 12.11.1929, oud: 71 jaar.
Huwt te Antwerpen op 27.04.1882 met Marie-Joseph Jacobs. Zoon van
François, raadslid te Harelbeke.
Doctor in de rechten, advokaat te Kortrijk.
Wordt op 25.05.1884 verkozen, 25 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Harelbeke en op 2.07.1890 als lid van de
Bestendige Deputatie.
Van 26.10.1891 tot 2.02.1892 is hij dienstdoende arrondissementscommissaris van Kortrijk. In 1892 is hij voorzitter van de Eendrachtige
Broederliefde te Harelbeke. In 1896 lid van de toeziehtscommissie op
het Provinciaal laboratorium te Roeselare. In 1902 neemt hij ontslag
als raadslid en gedeputeerde ingevolge zijn verkiezing, op 25.05.1902
als senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper (tot 1919). In 1903
is hij voorzitter van de Vlasmaatschappij van Kortrijk en lid van de
Inrichtende commissie van de Algeroeene landbouwprijskamp te Brugge.
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In 1907 wordt hij gemeenteraadslid, schepen (1908) en burgemeester
(1920 tot zijn dood) van Kortrijk. Op 30.12.1909 wordt hij voorzitter
van het Verbond van Onderlinge Bijstand De Zekerheid voor het leven
te Harelbeke. Van 8.11.1923 tot 1925 is hij gecoöpteerd senator.
Hij staat ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat met
een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Kortrijk,
Deerlijk, Gullegem, Heule, Rulste, Lendelede en St. Eloois-Winkel.

465 . VERCRUYSSE, Henri. Geboren te Kortrijk op 14.02.1789, aldaar gestorven op 4.03.1857, oud: 68 jaar. Huwt aldaar op 30.09.1811
met Marie-Josèphe Bruneel.
Handelaar in lijnwaad te Kortrijk.
Gemeenteraadslid (1828 ?-14.07.1836). Is in 1829 één van de "acht
belhamels van de petitie" tegen het Hollands regime te Kortrijk. In
1830 is hij lid van de Réunion centrale en op 29.08.1830 lid van het
Veiligheidscornité, plaatsvervangend lid en effectief lid (21.05.1831);
van het Nationaal Congres.
Op 29.09.1836 wordt hij, 47 jaar oud, verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Kortrijk, en blijft dit tot zijn dood. Hij behoort tot de
katholieke opinie, maar speelt in de Raad geen opvallende rol.
Lid (1837), ondervoorzitter (1841) en voorzitter (1852 tot zijn dood)
van de Kamer van Koophandel, en voorzitter (in 1844) van de Rechtbank
van Koophandel.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1854-1856), met een belasting van 1.804,93 fr. en bezittingen
te Kortrijk en in de arrondissementen Kortrijk en Roeselare.

466. VERGAUWEN, Georges-Benjamin-Eduard-Marie. Geboren te
Gent op 2.07.1831, gestorven te Bedare op 8.12.1905, oud: 74 jaar.
Huwt te 's Hertogenbosch op 4.06.1862 met Ludovica-Hubertina-ComeIia-Julia Delacourt. Zoon van Jean-Joseph, senator te Gent, broer van
Octave, raadslid te Heestert.
Eigenaar, vestigt zich te Heestert op 6.12.1858 en vertrekt naar
Bedare op 13.08.1883.
Wordt op 28.05.1860 verkozen, in de leeftijd van 28 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Avelgem. In 1883 neemt hij ontslag
ingevolge verandering van woonst.
Lid (6.09.1879) van het katholiek schoolcomité van de dekenij
Avelgem. Burgemeester van Bedare (30.12.1884 tot zijn dood).
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Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat in OostVlaanderen (1887-1905) met bezittingen te Berlare.

467. VERGAUWEN, Octave-Jean-Vincent. Geboren te Gent op
3.05.1827, gestorven te Brussel op 6.01.1900, oud: 72 jaar. Huwt te
's Hertogenbosch op 2.03.1859 met Pauline-Wilhelmina Delacourt. Broer
en opvolger van Georges, raadslid te Heestert, zoon van Jean-Joseph, senator te Gent.
Eigenaar, komt zich vanuit Gent te Heestert vestigen op 17.04.1882.
Weldoener van de katholieke scholen te Heestert en te Zwevegem
(1879-1884).
Wordt op 25 .05.1884, in de leeftijd van 57 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Avelgem. In 1888 wordt hij niet
herkozen.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (1890-1899)
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te
Heesterten te Zwevegem.

468. VERHAEGHE, Adolphus. Geboren te Vichte op 16.02.1851,
aldaar overleden op 6.07.1918, oud: 67 jaar. Huwt te Gentrode op
2.05 .1882 met Maria-Julia-Leontine Vandamme.
Landbouwkundige te Vichte.
Penningmeester van het katholiek schoolcomité te Vichte (27.10.1879).
Wordt op 25.05.1890 verkozen, 39 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Kortrijk. Hij is actief in de Raad. Hij behoudt zijn mandaat tot zijn dood.
Vanaf 1896 is hij burgemeester van Vichte, en vanaf 1911 lid van de
Provinciale landbouwcommissie.
Hij staat ingeschreven op de lijst van de verkiesbaren voor de Senaat
met een kadastraal inkomen van 12.000 fr .en meer, en bezittingen te
Vichte en te Ingooigem.

469. VERHAEGHE, Bernard. Geboren te Ooigem op 27.10.1818,
aldaar overleden op 25.08.1900, oud: 81 jaar. Gehuwd, vermoedelijk
te Poperinge met Flavie-Marie Coutteel.
Handelaar te Ooigem.
Gemeenteraadslid en burgemeester (26.01.1855 tot zijn dood).
Wordt op 26.05.1862 verkozen, 43 jaar oud ,als katholiek provincie-

625
40

raadslid voor het kanton Oostrozebeke. Hij blijft dit op onopvallende

wijze tot zijn dood. In 1884 is hij voorzitter van de Vereniging tot 't verdedigen der vlasnijverheid te Kortrijk en in 1887 voorzitter van de Vereniging tot 't verdedigen van de landbouw te Kortrijk.

470. VERHAEGHE, Jean, genaamd Verhaeghe-Van Elslande. Geboren te Ooigem op 7.08.1804, gestorven te Wervik op 27.11.1868, oud:
64 jaar. Gehuwd met Van Elslande. Vader van Jean-Joseph, raadslid te
Wervik.
Handelaar te Wervik.
Gemeenteraadslid (13.01.1861), schepen (3.02.1864) en burgemeester
(2.05.1865 tot zijn dood).
Wordt op 23.05.1864 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Wervik. Hij is dan 59 jaar, en behoudt dit mandaat tot
zijn dood.
Hij staat op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor de Senaat
(1866-1868) met een belasting van 1.575,70 fr., zijn bezittingen blijken
uit zijn erfenisaangifte. Deze wordt gedaan in het Frans door Eulalie;
Jean, eigenaar te Wervik en voogd van Flavie, Sidonie, Henri en Emile,
deze laatste student te Brugge; en Auguste, eigenaar te Wervik.
De aangifte bedraagt 462.350,37 fr. en vermeldt 160 ha 99 a 70 ca
gronden en huizen te Komen, Ooigem, Deerlijk, Moorslede, Menen,
Geluveld, Zandvoorde, Beselare, Geluwe, Houtem, Wervik en St. Maartens-Latem. (RAK, Reg. en Dom. Ser. 187, Menen nr. 313).

471. VERHAEGHE, Jean-Joseph. Geboren te Wervik op 15.10.1842,
aldaar overleden, op 31.08.1930, oud: 88 jaar. Gehuwd met De Schrijver.
Zoon van Jean, raadslid te Wervik.
Handelaar en eigenaar te Wervik. Gemeenteraadslid (1868-1880).
Wordt op 28-jarige leeftijd verkozen als katholiek provincieraadslid
voor het kanton Wervik (24.05.1869). Hij blijft dit gedurende 60 jaar!
Op 18.07.1878 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie.
Hij blijft dit gedurende meer dan 50 jaar! Voor de verkiezingen van
9 juni 1929 stelt hij zich geen kandidaat meer.
Weldoener van de katholieke scholen te Wervik (1879-1884). In 1900
is hij koning van de schuttersgilde Willem Teil, zorger van de pensioengilde Eenen appel tegen den dorst, en bestuurder van de Grote Harmoniet te Wervik. In 1905 is hij lid, en ondervoorzitter (1907) van de
Provinciale Landbouwcommissie.
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In 1913 lid van de Provinciale commissie voor de pensioenen. Tijdens
de oorlog 1914-1918 wordt hij aangeduid door de Bestendige Deputatie,
waarvan hij, in afwezigheid van de gouverneur, waarnemend voorzitter is,
om de buitengewone zittingen van de Provincieraad namens de Duitse
overheid te openen en te sluiten. Hij is tevens voorzitter van het Provinciaal, en bestuurslid van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité te
Brussel. In 1919 wordt hem, bij een eerste huldiging, door de Provincieraad zijn door Jef Van de Packere geschilderd portret aangeboden.
Op 18 juli 1928 wordt hij andermaal gevierd door de Provincieraad. Een vermeldenswaardig detail hierbij is dat de Raad van
oordeel was dat de kosten voor deze viering niet konden geïmputeerd
worden op de provinciale begroting, daarom beslisten alle provincieraadsleden één zitpenning af te staan voor deze viering !
Hij is ingeschreven op de rol van verkiesbaren voor de Senaat (18901913) met een kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer en bezittingen
te Wervik en te Geluwe.
Iconografie: Portret door J. Van de Packere (1919).
Bibliografie: Gulden Jubelfeest des heeren J. Verhaeghe, als lid der Bestendige
Deputatie en E. Jean als provincieraadslid. 18 juli 1928. Brugge, Provincieraad van
West-Vlaanderen, 1928, 8°, 27 p. portr. (PBC).

472. VERLENDE, Edouard-Bernard-Benoit-Marie. Geboren te Lo
op 2.07.1852, aldaar overleden op 13.03.1907, oud: 56 jaar. Huwt te
Lo op 4.05.1875 met Maria-Sophia Ballrey en te Lo in 1878 met ZoéJudith Van Hee. Schoonbroer van Edmond Van Hee, raadslid te Veurne.
Brouwer te Lo.
Gemeenteraadslid (1881) en schepen (1885-1887 ontslag), lid van
de kerkfabriek, erevoorzitter van de schuttersgilde St. Joris, en kommandant van de brandweer (tot zijn dood).
Wordt op 5.06.1898 verkozen, 45 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe. Hij blijft dit op onopvallende wijze tot zijn dood.

473. VERLEZ, Bruno. Geboren te Staden op 10 Fructidor an XI
(28.08.1803), gestorven te Moorslede op 28.05.1883, oud: 79 jaar.
Ongehuwd.
Notaris te Zonnebeke (1839-1843), hij verwisselt dit notariaat met dit
van L.C. Denecker, notaris en raadslid te Moorslede, en volgt deze
op als notaris (van 7.06.1843 tot zijn dood) en als raadslid.
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Gemeenteraadslid van Moorslede en burgemeester (1.12.1859-1866,
niet herkozen, en 19.04.1879 tot zijn dood).
Wordt op 28.05.1860, in de leeftijd van 56 jaar, verkozen als liberaal
provincieraadslid voor het kanton Passendale, in 1864 niet herkozen.
Op 22.05.1876 vindt hij echter zijn zetel terug, maar moet hem in
1880 opnieuw afstaan aan de katholieken.
In 1870 behoort hij tot de juryleden die moeten uitspraak doen in de
assisenzaak van de beruchte brandstichting te St. Denijs. Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands door zijn broer Jean, brouwer
te Staden, zijn halfbroer Clement Cappelle en de erfgenamen van zijn
andere halfbroer Bruno Cappelle: Emma, echtgenote van Jules Beernaert,
brouwer te Poelkapelle, René, Julie, Louise en Louis Cappelle, allen
brouwers te Ruddervoorde en te Westrozebeke. Het netto actief bedraagt
243.693 fr, waarin begrepen voor 146.109,24 fr. hypothecaire leningen,
obligaties, deposito's bij de Spaar- en Lijfrentekas enz., en 64 ha 69 a
39 ca gronden en huizen (met niet minder dan 34 herbergen) te Zarren,
Roeselare, Moorslede, Passendale, Westrozebeke, Langemark, Woumen,
Klerken, Houthulst, Handzame, Kortemark, Lichtervelde, Staden, Esen,
Hooglede, Zillebeke, Zandvoorde en Oostnieuwkerke.
De meeste van deze goederen bezit hij in gemeenschap met zijn
broer en halfbroers.
Het Passief vermeldt voor 30.232 fr. toegestane leningen, nagenoeg
allemaal bedragen tussen de 100 en de 1.000 frank. (RAB., Reg. en
Dom., Ser. 187, Hooglede nr. 150).

474. VERLYNDE, Seraphin-Augustin. Geboren te Roesbrugge-Haringe op 30.01.1823, gestorven te Aalst op 5.11.1909, oud: 86 jaar. Gehuwd met Marie-Gertrude Hermans.
Advokaat te Ieper.
Wordt op 27.05 .1872 verkozen, 49 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Ieper. In 1875 neemt hij ontslag als gevolg
van zijn benoeming als vrederechter te Aalst (tot 1893 ontslag).
In de Burgerlijke Stand te Ieper is hij onbekend.

475. VERMEERSCH, Hippolyte-Carolus-Ignacius. Geboren te Diksmuide op 26.11.1837, aldaar overleden op 5.03.1890, oud: 53 jaar.
Gehuwd met Maria-Sophia-Amelia-Brigitta Adet.
Steenbakker te Diksmuide.
Gemeenteraadslid (30.1 0.1866-1872).
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Wordt op 27.05.1878 verkozen in de leeftijd van 41 jaar, als katholiek
provincieraadslid voor het kanton Diksmuide. Hij blijft dit, op onopvallende wijze, tot zijn dood.
476. VERTE, André. Geboren te Brugge op 29.03.1852, aldaar
overleden op 13.11.1925, oud: 73 jaar.
Notaris te Torhout (4.04.1891-1905) en te Brugge (9.06.1905-22.02.
1909).
Lid van het parochiaal schoolcomité te Torhout (29.07.1892).
Gemeenteraadslid van Torhout (1895-1905). Suppleant vrederechter
te Torhout (21.11.1898-1905), ondervoorzitter van de Maatschappij
van Onderlinge Bijstand Karel de Goede (1900).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Torhout. Hij is dan 48 jaar. In 1908 stelt hij zich, ingevolge
verandering van woonst, geen kandidaat meer.
Sinds 1902 is hij bestuurslid van de Automobile Club des Flandres.
Section de Bruges.

477 . VIANE, Aimé-Désiré. Geboren te Beveren (IJzer) op 16.02.
1828, sterfplaats en datum niet teruggevonden.
Brouwer te Beveren, woont sinds 17.12.1857 te Roesbrugge.
Wordt op 2.05.1858 verkozen, 30 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe. In 1864 trekt hij zich terug.
In de bevolkingsregisters en de boeken van de Burgerlijke Stand van
Roesbrugge is hij onbekend.

478. VICTOOR, Pierre. Geboren te Vlamertinge op 28.10.1790,
gestorven, vermoedelijk te Mesen, op 21.08.1846, oud: 55 jaar.
Notaris te Mesen (1819 tot zijn dood). Schepen (in 1840).
Wordt op 26.05.1845 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Mesen. Hij is dan 54 jaar, maar sterft het jaar daarop. Politieke opinie
onbekend.
479. VISART DE BOCARMÉ, Emile-Georges-Robert. Geboren te
Villers-St. Amand op 5.08.1833, gestorven te Temploux op 5.12.1919,
oud: 86 jaar. Huwt te Thieu op 9.06.1857 met Hidulphine Visart de
Bocarmé. Broer van Ernest, raadslid te Brugge en Amédée, burgemeester
van Brugge en volksvertegenwoordiger.
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Eigenaar te Loppem. Wordt op 4.07.1874 ingeschreven te Temploux.
Lid (3.10.1861) van de Société La Concorde te Brugge. Wordt op
23.05.1864, in de leeftijd van 30 jaar, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Roesbrugge-Haringe en op 6.07.1866 verkozen
als lid van de Bestendige Deputatie. In beide functies neemt hij in 1874
ontslag ingevolge verandering van woonst.
Hij is later gemeenteraadslid en burgemeester van Temploux geworden
en provincieraadslid van Namen.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat (18821913) in de provincie Namen, met bezittingen te Temploux en te ArcAinières en een belasting van 2.940 fr. Op onze vraag om nadere inlichtingen antwoordde de burgemeester van Temploux ons op 9.01.1976
dat zijn diensten alleen bevoegd zijn om de datum van inschrijving in
gemeente en zijn sterfdatum mee te delen, die wij reeds bezaten.
In de Burgerlijke Stand van Roesbrugge is Visart onbekend.
480. VISART DE BOCARM.f:, Ernest-Ferdinand. Geboren te Villers-St. Amand op 5.10.1834, gestorven te St. Kruis op 5.04.1917, oud:
82 jaar. Huwt te Woensdrecht (Ned.) op 18.09.1877 met Louise
Cuypers (1840-1929). Broer van Emile, raadslid te Loppem en van
Amédée, burgemeester van Brugge en volksvertegenwoordiger.
Eigenaar te St. Kruis.
Lid (1864) van de Vrije Archiers van St. Sebastiaan te St. Kruis.
Wordt op 24.05.1880 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het kanton Brugge, in de leeftijd van 45 jaar. Na een onopvallende
carrière trekt hij zich in 1912 terug.
Sinds 1900 was hij regeerder van de Watering van den Broeck.
481. VRAMBOUT, Benoit-Joseph-Corneille. Zie onder gouverneurs.
482. VUYLSTEKE, Amandus-Adolphus. Geboren te Zwevezele op
8.09.1812, aldaar overleden op 22.02.1880, oud: 67 jaar. Huwt vermoedelijk te St. Denijs met Octavie-Stephanie Vandeghinste.
Notaris te St. Denijs (21.12.1848-1854) en te Zwevezele (10.07.185422.02.1880).
Wordt op 12.07.1848 verkozen, 35 jaar oud, als liberaal provincieraadslid voor het kanton Ardooie, hij, blijft dit tot zijn dood.
Op 31.01.1855 volgt hij zijn vader op als burgemeester van Zwevezele (tot zijn dood).
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483. VUYLSTEKE, Ferdinand-Constantin. Geboren te Ieper op 19.08.
1805, aldaar overleden op 5.10.1872, oud: 67 jaar. Huwt aldaar op
24.01.1842 met Narcisse-Aimée-Marie Tack.
Notaris te Wervik (12.05.1834-1870 ontslag) en stadsontvanger.
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper (1831-1836).
Op 2.07.1840 wordt hij, 34 jaar oud, verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Wervik. In 1843 trekt hij zich terug. Hij behoort tot de
katholieke opinie. In een brief van 6.04.1841 aan de pastoor van Wervik
wijst Mgr. Boussen erop dat alle pogingen om eenheid tot stand te brengen op de kandidatuur van Vuylsteke voor de Kamer, mislukt zijn en
stelt derhalve als kandidaten voor het arrondissement Ieper, J. Malou en
A. Florizoone voor. (BAB, Acta).
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans, door Narcisse-Aimée
Tack, weduwe en voogdes van Abéline-Marie, Jules-Constantin, notaris
te Wervik, Emile-Marie, handelaar te Rijsel en Marie-Cornélie, echtgenote van Victor Bonnevie, advokaat te Schaarbeek.
De aangifte bedraagt 44.397,98 fr. en vermeldt 6 ha 73 a 4 ca land,
bos en 5 huizen te Wervik en 24 a 70 ca weiden te Watou. (RAK, Reg.
en Dom., Ser. 187, Menen nr. 317).

484. VUYLSTEKE, Jean-Baptiste. Geboren te Geluwe op 9.09.1784,
aldaar overleden op 8.06.1863, ongehuwd. Schoonbroer van P.G. Van
der Ghote, raadslid te Elverdinge.
Brouwer te Geluwe.
Gemeenteraadslid (1830) en burgemeester (1830 tot zijn dood). Luitenant-kolonel van de Burgerwacht van het platteland te Wervik (in
1836), voorzitter van de Harmonie St. Cecilia (1836).
Wordt op 29.09.1836 verkozen, 52 jaar oud, als provincieraadslid voor
het kanton Wervik. In 1840 wordt hij verslagen door zijn naamgenoot
Ferdinand-Constant Vuylsteke, maar verslaat deze op zijn beurt op 27.
05.1844. In 1850 wordt hij niet meer herkozen. Hij behoort tot de
katholieke opinie. Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Frans door
de kinderen van zijn halfbroeder Charles, nl. Charles, brouwer te Menen,
Henri, brouwer te Geluwe, Sidonie-Séraphine, echtgenote van Adolphe
Lorthiois, handelaar te Tourcoing, Henriette-Hortense, Marie-Thérèse,
eigenaars te Menen, Sophie, weduwe van Felix Masureel, eigenaar te
Tourcoing, Adelaïde-Antoinette, echtgenote van Henri Hage, handelaar
te Kortrijk, en door de kinderen van zijn zuster Julie, echtgenote van
J.B. Desurmont: Jean Desurmont, handelaar te Kortrijk, en Julie, echtgenote van Liévin Hasselbroucq, handelaar te Comines-France.
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De aangifte bedraagt 224.672,69 fr. en vermeldt 42 ha 18 a 47 ca
gronden en huizen te Geluwe, Beselare, Moorslede, Ledegem, Moorsele,
St. Eloois-Winkel, Wevelgem, Wervik, Hollebeke, Zandvoorde en Komen.
Bij testament van 10.09.1858 schenkt hij aan zijn neven Charles,
brouwer te Menen, 7 herbergen, en Henry, brouwer te Geluwe, 12 herbergen.
(RAK. Reg. en Dom. Ser. 187, Menen nr. 307).
485. VUYLSTEKE, Léon-Marie-Joseph-François. Geboren te Menen
op 14.10.1865, aldaar overleden op 20.07.1926, oud: 60 jaar. Huwt
te Kortrijk op 14.10.1889 met Margareta-Maria Vercruysse.
Brouwer te Menen.
Weldoener van de katholieke schole? te Menen (1879-1884).
Gemeenteraadslid (1887) en schepen (1896-1914 ?).
Wordt op 26.07.1896 verkozen, in de leeftijd van 30 jaar, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Menen. Hij blijft dit tot 1921.
Ingeschreven op de lijst van verkiesbaren voor de Senaat, met een
kadastraal inkomen van 12.000 fr. en meer, en bezittingen te Bissegem,
Komen, Menen, Moorsele, Rekkem, Rollegemkapelle en Wevelgem.
486. WAEYAERT, Carolus-Ludovicus. Geboren te Klerken op 29.08.
1860, aldaar overleden op 3.10.1901, oud: 41 jaar. Ongehuwd.
Landbouwer te Klerken.
Gemeenteraadslid en burgemeester (21.01.1900-tot zijn dood).
Wordt op 3.06.1900 verkozen als eerste suppleant op de katholieke lijst
voor het kanton Diksmuide, en legt op 2.05.1901 , in de leeftijd van
40 jaar, de eed af als effectief lid. Zes maanden later sterft hij.
487. WALLAEYS, Léon-Constantin. Geboren te Lendelede op 27.
07.1787, aldaar overleden op 16.08.1859, oud: 72 jaar. Gehuwd met
Agnes Labens.
Notaris te Lendelede (tot 1844).
Lid van de Provinciale Staten (landelijke stand) (1817-1825), burgemeester van Lendelede (in 1836-1840).
Wordt op 29.09.1836 verkozen als provincieraadslid voor het kanton
Kortrijk. Hij is dan 49 jaar. In 1844 trekt hij zich terug. Zijn politieke
opinie is onbekend.
488. WILLAERT, Amandus. Geboren te Hooglede op 24.05.1811,
aldaar overleden op 12.05.1883, oud: 72 jaar. Ongehuwd. Landbouwer
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te Hooglede.
Gemeenteraadslid, schepen (8.08.1870) en burgemeester (7.10.1870
tot zijn dood).
Wordt op 5.07.1870 verkozen, 59 jaar oud, als katholiek provincieraadslid voor het kanton Hooglede. In 1872 niet herkozen.
Zijn erfenisaangifte wordt gedaan in het Nederlands, door 18 neven
en nichten. Het actief bedraagt 25.083,47 fr., bestaande uit 177/ 720°
delen in een erf van 20 ha te Hooglede en 1/ 5° in een partij land van
39 a 10 ca. Het passief aan schulden bedraagt 47.055,12 fr. en overtreft
dus het actief. (RAB, Reg. en Dom., Ser. 187, Hooglede nr. 150).

489 WOLFCARIUS, Louis. Geboren te Moen in 1789, gestorven te
Kortrijk op 31.05.1854, oud: 65 jaar.
Officier in het Leger van Napoleon. Advokaat en pleitbezorger.
Gemeentesecretaris te Zwevegem (1819-1830) en te Kortrijk.
Vrederechter te Harelbeke (1820-?), te Kortrijk, 2e kanton (zeker in
1836-1852) en 3e kanton (15.11.1852 tot zijn dood).
In 1830 waarnemend districtcommissaris te Kortrijk.
Wordt op 29.09.1836, in de leeftijd van 47 jaar, verkozen als provincieraadslid voor het kanton Harelbeke. Door de wet op de onverenigbaarheden wordt hij in 1848 genoopt ontslag te nemen. Hij behoort tot
de liberale opinie.
Hij was lid van de provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen
in het arrondissement Kortrijk.

490. YSENBRANT, Stanislaus-Petrus-Silvinus. Geboren te Tielt op
21.01.1829, gestorven te Gent op 6.09.1905. Ongehuwd.
Eigenaar te Tielt.
Op 25.05.1863 wordt hij, 34 jaar oud, verkozen als katholiek provincieraadslid voor het kanton Tielt. In 1868 trekt hij zich terug.
In 1867 is hij gemeenteraadslid en voorzitter van de bestuurscommissie van het wezenhuis.
Hij staat ingeschreven op de aanvullende lijst van verkiesbaren voor
de Senaat (1876-1905), met een belasting van 2.170 fr. en bezittingen
te Tielt, Pittem, Aarsele, Meulebeke, Wingene en Deinze.
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3. PROVINCIALE GRIFFIERS

1. DE SCHRIJVER, Pierre-Auguste. Geboren te Brugge op 26.12.
1817, aldaar overleden op 7.05.1889, oud: 72 jaar.
Doctor in de rechten. Is in 1841 laureaat van de interuniversitaire
prijskamp voor de rechten. Vestigt zich als advokaat te Brugge.
Lid (2.06.1844) van de St. Sebastiaansgilde. Op 20.10.1845 verwerft
hij de eretitel van geagregeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent met een
proefschrift 'Commentaire de la loi Rhodia de J actu, précédé d'une introduction historique'.
Lid (1846) van de Association libérale.
Van 1849 tot 1858 zetelt hij in de Centrale jury voor de kandidatuur
in de rechten. Suppleant vrederechter voor het 3e kanton te Brugge
(12.10.1858) en suppleant rechter bij de rechtbank van eerste aanleg
(15.07.1860).
Stelt zich in mei 1860 kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen
op de liberale lijst, maar mislukt.
Wordt bij K.B. 15.10.1860 benoemd als provinciaal griffier in opvolging van Ch. Devaux. Hij is dan 42 jaar. Tijdens zijn ambtsperiode slaat
de politieke meerderheid in de provincieraad om, misschien was dit een
reden voor hem om uit te kijken naar een andere betrekking. Van
1866 tot 1876 is hij voorzitter van de universitaire jury voor de twee
Vlaanderens van het graduaat in de letteren.
Op 20.02.1868 draagt de provincieraad, bijeengekomen in buitengewone zitting, hem voor als tweede kandidaat voor de plaats van vice-president van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Van zijn kant draagt
het Hof van Beroep hem voor als eerste kandidaat. Hij wordt dan ook op
17.03.1868 benoemd.
Op 5.12.1869 volgt zijn benoeming als raadsheer bij het Hof van
Beroep te Gent. Hij blijft dit tot zijn dood. Sinds 24.02.1880 was hij lid
van de Provinciale toeziehtscommissie op de gevangenissen in het arrondissement Brugge.
Bibliografie : Necrologie in Joumal de Bruges 14.05.1889 en La Belgique judiciaire, 47(1889) coll. 670-672.
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2. DEVAUX, Charles-Joseph. Geboren te Brugge op 5.10.1797, aldaar overleden op 23.12.1861, oud: 64 jaar. Huwt te Brugge op 5.05.
1835 met Emilie Chantrell. Neef van Paul Devaux, schoonbroer van
J.G. Dujardin, raadslid te Brugge, en J.C. Spruyt, raadslid te Harelbeke,
oom van Ch. Breydel, raadslid te Brugge en van J.C. Boyaval, burgemeester van Brugge en senator.
Aanvankelijk ontvanger van de belastingen. Is sinds 1815 werkzaam
in de provinciale administratie. In 1824 wordt hij er afdelingschef van
de 1e afdeling. Op 22.11.1836 wordt hij benoemd tot provinciaal griffier,
in opvolging van Olivier Roels. Hij is dan 38 jaar.
In 1840 treffen wij hem aan als kapitein van de Chasseurs-éclaireurs
van Brugge. In april 1848 slaagt hij er in een scheuring in de schoot
van de Association libérale te voorkomen (tegenstelling tussen de gematigden en de radicalen). Op 19.09.1860 neemt hij ontslag als griffier.

3. ROELS, Florimond-Olivier-Joseph. Zie onder provincieraadsleden
nr. 326.

4. ROGER, Julien. Geboren te Brugge op 1.01.1838 als natuurlijk
kind van Catharina Jolie, gewettigd op 30.06.1847 door het huwelijk
van zijn moeder met Denis Roger. Gehuwd met Marie-Louise Baey. Gestorven te Brugge op 15.01.1897, oud: 59 jaar.
Doctor in de rechten (9.08.1862). In 1873 treffen wij hem aan als
bureauchef van de 2e afdeling van de provinciale administratie. Hetzelfde
jaar wordt hij afdelingschef van de 1e afdeling en in 1880 directeur van
de 1e directie.
Sinds 1878 is hij secretaris van de Provinciale commissie voor de
studiebeurzen, en sinds 1882 secretaris van de Provinciale commissie
voor de statistiek.
Reeds in 1877 was hij kandidaat voor de plaats van provinciale griffier.
Daarover schrijft gouverneur Ruzette aan J.B. de Béthune op 28.03.1891:
" ... M. Roger a certaines promesses, qu'il n'a pas mises en oubli. TI
était sur les rangs, il y a 14 ans, lorsque Sheridan fût nommé. A cette
époque, il abtint une 2e candidature, mais Ie Baron Surmont, au nam du
collège [de la Députation Permanente], l'engagea à ne pas poursuivre Ie
succès de celui-ci, auprès du gouvernement, lui promettant que, s'il n'insistait pas, il serait Ie candidat du collège, lorsque Ia succession de
Sheridan viendrait à s'ouvrir." (ADB 0,706).
Begin april wordt hij dan ook benoemd als provinciaal griffier in
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opvolging van J. Sheridan. Hij blijft dit tot zijn dood.
Op 12.08.1893 stuurt Mgr. Faict een brief aan de voorzitter van de
Kamer, om de kandidatuur van de zoon van Roger aan te bevelen voor
de plaats van vrederechter te Diksmuide (B.A.B. Acta).

5. SHERIDAN, Jacques-Antoine. Geboren te Eernegem op 7.06.1813,
gestorven te Brugge op 24.03.1891, oud: 78 jaar. Huwt te Brugge op
1.05.1854 met Leonie Goddyn (1829-1891).
Hij maakt een administratieve loopbaan. Op 31.12.1838 wordt hij
aangesteld als derde klerk in de provinciale administratie, in 1849
wordt hij tweede klerk, en op 6.03.1852 afdelingschef van de 2e afdeling.
In 1872 stelt hij zich kandidaat op de katholieke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te Brugge en in 1875 kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Beide pogingen mislukken, maar op 26.10.1875
wordt hij verkozen als katholiek gemeenteraadslid te Brugge. In 1877
neemt hij ontslag ingevolge zijn benoeming op 14.09.1877 als provinciale
griffier, in opvolging van Fl. Roels. Hij neemt zijn functie op gelijktijdig
met de nieuwe gouverneur L. Ruzette. Hij is dan 64 jaar en blijft nog
14 jaar griffier.
Sinds 1859 was hij lid van de Provinciale toeziehtscommissie op de
gevangenissen in het arrondissement Brugge, en sinds 1867 lid van de
Provinciale toezichtcommissie op de krankzinnigentehuizen in het arrondissement Brugge.

6. VEROUGSTRAETE, Alfred-Jean-Julien. Geboren te Zwevegem
op 12.05.1862, gestorven te Brugge op 22.06.1946, oud: 84 jaar. Gehuwd met Hélène Schramme (1866-1942).
Doctor in de rechten.
Afdelingschef van de provinciale administratie. Wordt in 1889
directeur van de 2e directie en op 6.02.1897 provinciaal griffier, in
opvolging van J. Roger. Hij is dan 34 jaar. Bijna veertig jaar later, op
12.01.1937 neemt hij ontslag. Als provinciaal griffier had hij dus af te
rekenen met niet minder dan zes gouverneurs en bovendien, tijdens de
oorlog 14-18, nog de Duitse bezetter! Hij was tot zijn dood voorzitter
van de kerkraad' van St. SalvatorskathedraaL
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