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VOORWOORD
Het eerste deel van de socio-politieke studie die de heer L. Schepens
in. opdracht van de Bestendige Deputatie gewijd heeft aan de provincieraad van West-Vlaanderen, heeft niet alleen in vakkringen ruime belangstelling genoten.
Met de bedrevenheid van een meester-graficus heeft hij in fraaie lijnen,
met ruime kontoeren, tot in sprankelende details eerst een historisch beeld
geschetst van de provincie als instelling, om daarna de rol van de provincieraad, van de politieke partijen, geprojecteerd tegen het scherm van de
nationale politiek, in een breed fresco uit te schilderen. Met het geduld
van een middeleeuws miniaturist heeft hij vervolgens de socio-professionele samenstelling van de raad en haar weerslag op het politiek bedrijf
ragfijn uitgetekend. Het wekt dan ook geen verwondering dat ook niethistorisch geschoolden, maar gewone belangstellenden, hun gading in dergelijke studie moesten vinden. Dat het tweede deel en sluitstuk van zijn
opdracht dezelfde weerklank zal vinden lijkt me zelfs geen hasardeuse
voorspelling. Bewogen door dezelfde drang naar objectiviteit, zin voor
synthese, en kritische benadering van feiten en dingen, de grote lijnen
aanhoudend maar ook het markant detail niet achterwege latend, heeft de
auteur andermaal een boeiend overzicht gegeven van een halve eeuw
provinciale politiek. Dat hij hier voor een moeilijker opgave stond dan
bij de aanvang van de studie valt niet te ontkennen.
Het ontbreken van bepaalde archiefbronnen, de onvoldoende afstandelijkheid van gebeurtenissen en beslissingen, en de moeilijkheid het werk
van nog in leven of zelfs nog in functie zijnde personen objectief te benaderen, heeft hij noodgedwongen en ongaarne als remmingen moeten ervaren. Dat heeft hem evenwel niet belet, zij het met een andere benaderingstechniek, nl. het uitrafelen van de begrotingen en rekeningen, over
de periode 1921 tot 1978- de 'topics' uit de provinciale politiek naar boven te halen en in een heldere synthese te verwerken.
De auteur verdient alle lof voor de gestadige, niet aflatende concentratie waarmede hij zijn onderwerp heeft uitgediept en voor het verhelderend
inzicht dat hij in deze zo breed-uitdeinende materie heeft gebracht.
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Omtrent de kritische bedenkingen die hij als algemeen besluit op het
einde van zijn studie heeft geformuleerd, kan men van mening verschillen.
Doch na lezing van deze magistrale studie kan men de grote vragen omtrent de noodzakelijkheid van een intermediair beleid in het kader van de
Staatshervorming niet meer uit de weg gaan.
Als dit bij allen die politieke verantwoordelijkheid dragen, kon leiden
tot bezinning omtrent de rol die de provincies ook in een vernieuwde
Staatsstructuur nog kunnen spelen, dan ware dit van de vele verdiensten
die deze studie heeft, zeker niet de geringste.
Februari 1979

JO

R. DE CLERCK ,
Gouverneur ad interim.

INLEIDING
Het is bijzonder moeilijk geweest een boek als dit samen te stellen. Er
zijn nog geen archiefbronnen voorhanden, en zelfs niet alle gepubliceerde
bronnen zijn reeds verschenen. Persoonlijke briefwisseling, archieven van
instellingen of verenigingen en zelfs degelijke biografieën ontbreken.
De grootste moeilijkheid zit wellicht in het feit dat van de auteur verwacht wordt dat hij personen, instellingen en gebeurtenissen, die hij van
dichtbij kent en waarover hij onvermijdelijk een subjectief oordeel heeft,
objectief zou benaderen en verslag uitbrengen over beslissingen of toestanden waarvan hij de achtergrond niet kent, onvolledig kent of alleen
maar vermoedt, zonder deze nader te kunnen belichten aan de hand van
bewijsmateriaal dat niet voorhanden is. Onthullingen zijn er dus niet, zo er
al onthullingen zouden kunnen gedaan worden. Bovendien handelt dit
boek voor een groot deel over het werk van nog levende, en zelfs van nog
in functie zijnde personen. De auteur zit dus geklemd tussen enerzijds de
minimale beleefdheid tegenover de enen en het gevaar beschuldigd te
worden van vleierij tegenover de anderen. Daarom werd elke beoordeling
van deze laatsten angstvallig vermeden. En dat werkt frustrerend.
Om velerlei en zeer uiteenlopende redenen heb ik gemeend dat het best
was de stof synthetisch te behandelen. Door de politiek van de provincieraad te onderzoeken vanuit haar resultaten : begrotingen en rekeningen,
heb ik een analyse van de debatten zelf en de daaraan inherente belichting van personen en politieke partijen, met opzet vermeden. Daarbij gaan,
helaas, een aantal deelaspecten verloren, maar voor sommige lijkt een behandeling voorbarig. Ook de sociologische benadering van de samenstelling van de raad werd meer opgevat als een typologie. Tegenover de
politieke evolutie van de laatste zestig jaar lijkt dit verantwoord.
De schets van de vele hervormingsplannen voor de Staat en de plaats
Jie daarin aan de provincies wordt toegemeten behoort tot een ander
type van opzoekingen, en daar zou de historicus zich het meest in zijn
vaarwater voelen, ware het niet dat deze hervormingsplannen in de laatste
maanden zo'n kruissnelheid hebben aangenomen, dat niemand nog de tijd
heeft om ze bij te houden. Maar ons overzicht moet toch toelaten de relaIJ

tiviteit van al deze plannen in te zien, en het beste te hopen voor de provincies ...
Ook voor de biografieën was ik belemmerd in de redactie. Voor de nog
levende personen heb ik mij beperkt tot de gegevens die ik van hen gekregen, of aan hen voorgelegd heb. Voor de enkelen die, spijts herhaald
aandringen, hierop niet hebben gereageerd, was mijn taak vlug voltooid.
Voor de anderen ben ik, in principe, de niet-kritische herhaler van wat
zij mij wilden toevertrouwen. Hierbij heb ik eens te meer een flinke steun
gekregen van de meeste gemeentesecretarissen en hun personeel van de
Dienst Bevolking, waarvoor ik hen gaarne dank. Voor de overledenen
kon ik daarbij vaak de piëteitsvolle steun krijgen van hun naastbestaanden of van enkele bevoegde en bereidwillige helpers, zoals de heren R. Tanghete Kortrijk, J.M. Duvosquel te Brussel, J. Hindryckx te Veurne.
Een aantal personen hebben aanvaard mijn tekst kritisch na te lezen en
daarbij belangrijke randbemerkingen te maken, of voor mij hun herinneringen op te halen die toelieten een beter inzicht te verwerven in gebeurtenissen en personen. Het zijn de heer ere-gouverneur P. van Outryve
d'Y dewalle en de heer gouverneur ad interim R. De Clerck, de heer eregedeputeerde J. Storme, de heer ere-griffier A. Lommez en de heer gedeputeerde L. Gillon. Ik ben aangenaam verrast geweest door de grote nauwgezetheid waarmee sommigen onder hen mijn tekst gelezen hebben en de
tijd die zij daarvoor, midden hun drukke bezigheden, hebben vrij gemaakt. Ik wil hen hiervoor andermaal zeer oprecht danken.
Hierbij gaan mijn gedachten ook naar mijn vader, die van 1919 tot
1963 alle trappen van de provinciale administratie doorlopen heeft, van
'expéditionnaire' tot directeur. Tot op zijn sterfbed haalde hij voor mij
iijn vele herinneringen en ervaringen op.
Ook van collega's van het provinciebestuur kreeg ik gewaardeerde
medewerking. Het zijn mevrouw R. Van Tieghem, bestuurssecretaresse,
de heren J. Van Acker, afdelingschef en L. Debels, bestuurssecretaris. De
heer provinciaal rekenplichtige E. Floréal deed het nodige om de provinciale rekeningen te mijner beschikking te stellen . En zoals steeds mocht ik
rekenen op de medewerking van de twee naarstige personeelsleden van
de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief, de heer M. Eerteloot en
mevrouw V. Matthijs, die eens te meer bergen papier heeft uitgetypt. De
heer A. Debonnet verzorgde, met de hem eigen nauwgezetheid, de tekening van de grafieken. Aan allen mijn hartelijke dank.
Tijdens de bijna zes jaar die ik besteed heb aan de studie van de provincie West-Vlaanderen tijdens de 19e en de 20e eeuw, heb ik nooit het
gevoel gehad nutteloos werk te doen. Ik ben mij bewust van de vele onvolkomenheden van het resultaat van mijn opzoekingen, maar ook van
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het feit dat ik aldus een aantal gegevens heb samengebracht 'ne pereant',
die voor anderen een stramien moeten vormen en een vertrekpunt voor
diepgaander onderzoek. En het is mij in al die jaren ook duidelijk geworden dat de provincies helemaal geen overbodige instellingen zijn, ook
al zijn ze niet volmaakt. Bovendien hebben er in de Westvlaamse provincieraad een aantal figuren gezeteld, die op nationaal vlak nooit zouden
hebben kunnen realiseren wat zij op provinciaal vlak hebben tot stand
gebracht, omdat de provincie een specifieke instelling is met eigen mogelijkheden en een eigen fysionomie.
Ik vestig de aandacht van de lezer op het volgende punt. Om zuiver
pragmatische redenen heb ik doorheen mijn studie de politieke partijen
niet aangeduid met hun naam maar volgens hun ideologische opstelling :
katholieken, liberalen, socialisten. Het is immers zo dat in de loop der
jaren de benaming van deze partijen heel wat wijzigingen heeft ondergaan : de katholieke partij noemde in de jaren twintig 'De Belgische Katholieke Unie' en bestond uit de 'Fédération des Cercles', de Boerenbond,
de 'Nationale Liga der Christelijke Arbeiders' en de 'Christelijke Federatie van de Middenstand'. In 1921 noemt de katholieke partij in de districten Kortrijk, Menen, Moeskroen en Ieper zich echter 'Katholieke Vereniging' en de 'Christen-Werklieden' komen er met een eigen partij op. In
1921 komt daarnaast in het district Menen nog een afzonderlijke 'Katholieke Partij' op, die zich in 1925 de 'Vrije Christene Volkspartij' noemt. In
1932 wordt de eenheid hersteld, maar in 1936 wordt de partij het 'Blok
der Katholieken van België', dat bestaat uit de 'Katholieke Vlaamse
Volkspartij' en de 'Parti Catholique Social'. In 1945 wordt het de 'Christelijke Volks Partij' of CVP en in 1968 splitst deze zich uit in CVP en
PSC. In de zeventiger jaren spreekt men meer van Kristen Democraten.
De socialistische partij werd van 'Belgische Werklieden Partij', na de
tweede wereldoorlog 'Belgische Socialistische Partij' en in 1978, BSP
en PS.
De liberalen kenden de metamorfose in PVV en PLP, PRLW en PL.
Ook de Vlaamsnationalisten waren verdeeld over partijen met diverse
benamingen: 'Frontpartij', KVNV, 'Verdinaso', later VNV en in de
vijftigerjaren (met een andere ideologische inhoud) 'Christelijke Vlaamse
Volksunie' en 'Volksunie'. Het leek mij eenvoudiger en gemakkelijker al
deze benamingen te vervangen door de ideologische aanwijzing.
Het weze mij tenslotte toegelaten, uit dankbaarheid en genegenheid, dit
werk op te dragen aan de persoon die er de initiatiefnemer toe geweest
is, de eerste kritische lezer en de veelvuldige en wijze raadgever, de heer
ere-gouverneur ridder PIERRE VAN OUTRYVE D'YDEWALLE.
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EERSTE DEEL

DE PROVINCIERAAD VAN
WEST-VLAANDEREN
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EERSTE HOOFDSTUK

DE PROVINCIES
EN DE HERVORMING VAN DE STAAT
De misnoegdheid van de burger over de gebrekkige werking van het
staatsapparaat kan zich, in een democratie, op vele wijzen uiten. Eén
ervan is het voorstellen van hervormingen van de staat.
Het is gewoon onmogelijk ook maar bij benadering een volledige lijst
op te maken van dergelijke voorstellen, die, sinds de Eerste Wereldoorlog,
in België het licht zagen. Zij vormen een rijk gamma van publicaties,
gaande van pamfletten geschreven door oudstrijders-met-verbeelding tot
wetsontwerpen opgesteld door officiële studiecommissies. Bovendien is
het nauwelijks mogelijk al deze voorstellen in categorieën onder te brengen, ofschoon er verwantschappen zijn.
In dit hoofdstuk willen wij onze aandacht beperken tot de rol die door
een eerder gering aantal van deze hervormingsplannen toegekend wordt
aan de provinciale instellingen. In feite botsen wij hier opnieuw op de
strijd tussen de voorstanders van een sterke provinciale (en gemeentelijke) autonomie, en de voorstanders van een sterk centraal gezag, die wij
reeds ontmoetten bij het ontstaan en het wijzigen van de provinciewet1 •
Deze nieuwe strijd wordt ingeluid in 1912 door de provincieraden van
Luik en Henegouwen, en is het gevolg van de parlementsverkiezingen van
2 juni 1912, die winst aanbrachten voor de socialisten en liberalen in
Wallonië, maar niet de verhoopte meerderheid op nationaal vlak.
De door deze provincieraden met een linkse meerderheid, goedgekeurde motie luidt als volgt :
" Considérant qu'il y a lieu d'affirmer la volonté des populations wallonnes d'être gouvernées désormais conformément aux tendances les plus
généralement actmises dans cette région du pays au point de vue des
intérêts matériels. Considérant que ces tendances sont actuellement enrayées par la suprématie inégale due à la puissance électorale des populations rurales d' Anvers, du Brabant (Nord), des Flandres et du Limbourg.
1 Cfr. De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921 , Tielt 1976, pp. 25-45,
99-101.
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Considérant qu'un regtme de large autonomie reconnue aux provinces
belges walionnes peut seul rétablir l'équilibre indispensable à la Nation,
menacé par l'état d'assujettissement complet dans lequel se trouvent ces
régions sacrifiées. Pénétrés de !'ardente conviction que le vrai moyen de
réaliser l'unité nationale dans !'entente et la paix, c'est d'éviter l'absorption d'une des deux races par l'autre et de proclamer leur droit imprescriptible à la liberté par !'autonomie. Proposent de porter à l'ordre du
jour la question de l'élargissement des prérogatives des Conseils provinciaux dans tous les domaines de leur activité morale et matérielle" 2 •
Uit deze motie spreekt duidelijk de Waalse vrees voor minorisatie,
veroorzaakt door de opeenvolgende wetten op de vervlaamsing van het
openbaar leven, evenals de socialistische en liberale vrees voor een blijvende overheersing van de katholieke partij.
Hetzelfde jaar wordt overigens te Luik het eerste Congrès National
W all on ingericht, waar vier voorstellen voor federalisatie van België uitvoerig worden besproken. Twee van deze voorstellen : deze van François
André (Socialistisch voorzitter van de provincieraad van Henegouwen) en
Emile Buisset, stonden een versterking voor van de provinciale autonomie.
Het derde voorstel, dit van Julien Delaite, voorzag o.m. voor het eerst in
het indelen van België in drie gewesten (régions), met gewestraden, verkozen door de provincieraden, en met behoud van deze laatsten. Onder
impuls van Jules Destrée, die hetzelfde jaar nog zijn beruchte L ettre au
Roi, sur la Séparation de la W allonie et de la Flandre, zou publiceren,
sprak het congres zich uit voor dit laatste voorstel en voor bestuurlijke
scheiding3 •
Het begrip 'bestuurlijke scheiding' zou echter, omwille van het activisme, na de oorlog, in Wallonië geweerd worden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleven de plannenmakers niet bij de
pakken zitten. Dit blijkt uit de vergaderingen in 1919 van de uit het Congrès National Walion gesproten A ssemblée Wallonne, waar voor- en tegenstanders van het separatisme niet minder dan acht voorstellen voorlegden en bespraken. De enen willen aansluiting met Frankrijk, de anderen waren voorstanders van een uitbreiding van de provinciale autonomie
of de inrichting van België in 3 (Troclet) of 5 (Buisset) provincies, of
gewesten, of gewoon het versterken van de autonomie van de 9 provincies (F. André-P. Pastur) 4 • Uitgangspunt is steeds de vrees voor minorisatie
2 Geciteerd door J. Lothe, L es débuts du Mouvem ent wal/on, in Wal/onie . .. Histoire-Economie-Sociétés, t. 2, Bruxelles 1976, p. 199.
a Id., pp. 200, 205 .
4 M. Basse, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, deel 2, Gent 1933, p.
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die nog aangewakkerd wordt door het feit dat het Algemeen Enkelvoudig
Stemrecht voortaan aan het demografisch overwicht van de Vlamingen
ook een politieke uitdrukking zou geven in België.
Ondertussen waren ook aan Vlaamse zijde, maar dan als reactie op de
transtalige suprematie in België, de geesten wakker geschoten.
Op 29 april 1920 schrijft De Standaard: "Nergens kan de Vlaamsche
strijd zoo zuiver worden gesteld als op dit terrein (d.i. het gemeentelijke
en provinciale terrein). Daar komen geen Waalsche landgenoten tot medezeggenschap in onze aangelegenheden; daar kan geen rechtsverkrachting
gebeuren door een verbond van Wallonië met de franschkiljons tegen
Vlaanderen. Op het gebied van gemeenten en provincies hebben wij zelfbestuur en het hangt van ons af dat Vlaamsch gezinden alleen beslissen
over de eigen belangen, zonder welke vreemde inmenging ook... Geen
staatsbestuur kan aan Vlaanderen een bestuurlijke regeling opdringen,
waarvan de Vlaamsche gemeenten en provincies afkeerig zijn ... "
Het idee van uitbreiding van de provinciale autonomie zou een stimulans krijgen op 24 augustus 1921 door een aanvulling van artikel 108 par.
2 van de Grondwet, die bepaalt dat de provincie- en gemeenteraden bevoegd zijn voor alles wat van provinciaal en gemeentelijk belang is. De
aanvulling voorziet dat "Verscheidene provincies of verscheidene gemeenten mogen zich met elkaar verstaan of zich verenigen, onder de voorwaarden en op de wijze door de wet te bepalen, om zaken van provinciaal belang of van gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen en te beheren". Zij mogen echter niet samen hierover beraadslagen.
Op het Congres van 17 april 1922 keurt de socialistische partij unaniem het verslag goed van Paul Pastur, lid van de Bestendige Deputatie
van Henegouwen en stichter van de 'Delegatie van de Bestendige Deputaties van het Rijk', contactorgaan van de negen deputaties, die later de
'Vereniging van de Belgische Provincies' zou worden, waarin de versterking van de provinciale autonomie in volgende concrete punten wordt
voorgesteld :
1. De Bestendige Deputaties zullen voortaan zeven leden tellen, waarvan 1 tot voorzitter zal verkozen worden.
100, zie ook J. Destrée, Wallons et Flamands. La querelle linguistique en Belgique,
Paris 1923, p. 152, over al deze plannen: " ... !'on put constater la diversité des solutions. Les uns voyaient Ie salut dans une large décentralisation qui eût rendu aux
pouvoirs locaux (conseils provinciaux et communaux) plus d'autonomie et de liberté,
d'autres demandaient la revision de la délimitation des provinces et la constitution de
régions; d'autres voulaient reprendre l'idée de la séparation administrative; d'autres
pensaient à une séparation plus complète et à une sorte de fédération beige; certains
extrémistes, enfin, prédisaient que les exigences flamingantes ne nous laisseraient
d'autre issue que l'annexion à la France."
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2. De gouverneur wordt opnieuw 'Commissaris van de regering', hij
woont de vergaderingen bij van de Bestendige Deputatie, zonder stemrecht, evenals de vergaderingen van de provincieraad, zonder er aan de
discussies te mogen deelnemen.
3. Invoering van de evenredige vertegenwoordiging in de Bestendige
Deputaties.
4. De 'Commissaris van de regering' wordt benoemd door de koning
op dubbele voordracht, enerzijds van de provincieraad, anderzijds van
de volksvertegenwoordigers en de senatoren van de provincie.
E. Vandervelde aan wie wij deze gegevens ontlenen 5 voegt hieraan de
volgende overweging toe: "Toutes ces propositions jusqu'à présent ont
eu pour but principal de renforcer la démocratie, et par conséquent, de
faciliter l'action réformatrice des grandes provinces à majorité démocratique ou socialiste ... ".
Vandervelde wijst overigens de bestuurlijke scheiding van de hand
maar verklaart zich voorstander van 'l'union administrative, maïs avec un
plus libre jeu laissé aux gouvernements provinciaux', mits de provinciegrens zou aangepast worden aan de taalgrens - een idee dat aan Waalse
zijde herhaaldelijk zal hernomen worden, en pas later ook aan Vlaamse
zijde - , en het oprichten van een tiende provincie : de Brusselse agglomeratie, die tweetalig zou zijn 6 •
De socialistische en liberale vrees voor een blijvend katholiek overwicht
in de provincieraden manifesteert zich overigens ook op een andere wijze :
het vrouwenstemrecht voor de provincieraadsverkiezingen.
Het algemeen vrouwenstemrecht was het voorwerp van transacties
tussen de politieke partijen vanaf 1918. De katholieken waren voorstanders van het invoeren van het vrouwenstemrecht voor al de verkiezingen,
de socialisten en liberalen waren er tegen, de reden hiervoor werd door
E. Vandervelde omschreven als volgt :
" éducation politique insuffisante, absence presque complète de préparation à l'exercice des droits civiques; et par conséquent, soumission d'un
trop grand nombre de femmes aux influences du clergé et du patronat" 7 •
De wet van 9 mei 1919 die in afwachting van een herziening van de
grondwet, het Algemeen Enkelvoudig Mannenstemrecht invoerde voor het
Parlement, en ook stemrecht verleende aan sommige categorieën van vrou5 Faut-il changer notre programme ? Avant-projet de revision, Bruxelles 1923,
p. 188.
6 Id. , pp. 189-190.
1 O.c., p. 180. Voor het hiernavolgende zie C.H. Höjer, Le régime parlementaire
beige de 1918 à 1940, Bruxelles 1969, pp. 91-125, 144, 151, 158.
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wen (oorlogsweduwen enz.), kwam tot stand nadat de socialisten zich akKoord hadden verklaard met het vrouwenstemrecht voor de gemeente-

raadsverkiezingen. Op 7.02.1921 werd art. 47 van de grondwet in die zin
aangepast : een wet kon het vrouwenstemrecht invoeren op voorwaarde
dat deze wet de twee derden meerderheid behaalde in het parlement. De
wet van 19.02.1921 kende vervolgens stemrecht toe aan de vrouwen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de herziening van de grondwet vormde
vooral de samenstelling van de Senaat de struikelblok. Ook hier kwam
men in oktober 1921 tot een compromis, waarbij E. Vandervelde en
27 andere socialisten de verbintenis aanging vóór de verkiezingen van
1925 samen met de katholieken het vrouwenstemrecht voor de provincieraadsverkiezingen goed te keuren.
Van 16 december 1921 tot 5 april 1925 was de katholiek-liberale regering Theunis aan het bewind. Gedurende deze periode gebruikten de
socialisten hun belofte voor het vrouwenstemrecht bij de provincieraadsverkiezingen, om de verdeeldheid die op dat punt tussen de twee regeringspartners bestond aan te wakkeren. Zij slaagden hierin zozeer dat de
3e regering Theunis in februari 1925 uit elkaar viel, en besloot tot vervroegde verkiezingen op 5 april 1925. Het zou duren tot 17 juni 1925
voor een nieuwe regering tot stand kwam, dank zij een coalitie van christen-democraten en socialisten (Poullet-Vandervelde). Om van zijn partij
de instemming te bekomen met deze coalitie, moest E. Vandervelde echter verklaren dat, aangezien de verbintenis van 1921 door de vorige regering niet was nageleefd, (vrouwenstemrecht voor de provincieraadsverkiezingen vóór de verkiezingen van 1925) de socialisten zich niet langer
gebonden achtten door hun belofte. Toen de katholieken in de regering
Poullet-Vandervelde, in juli 1925 dit voorstel opnieuw ter sprake brachten, wezen de socialisten het dan ook af.
In 1924, 1929, 1936 en 1937 diende de katholiek H. Carton de Wiart
in de Kamer telkens opnieuw wetsvoorstellen in of amendementen op
wetsontwerpen ter (voorlopige) 8 vaststelling van het provinciaal kiezerskorps, met de bedoeling het vrouwenstemrecht voor de provincieraad in
te voeren. Zij werden telkens met een kleine meerderheid verworpen.
8 Sinds de herziening van de grondwet in 1921 was de provinciale kieswet niet
meer aangepast aan de nieuwe grondwet. Bij elke ont'binding der Kamers diende
inderhaast een voorlopige wet gestemd op de samenstelling van het provinciaal kiezerskorps. Dit gebeurde in 1921, 1929, 1932, 1936 en 1946 (maar in 1925 en 1939 gin~
gen de parlementsverkiezingen niet gepaard met de provincieraadsverkiezingen). Definitieve regeling kwam pas met de wet van 26 juli 1948 (vier maand na de wet op
het vrouwenstemrecht), toen werd het provinciaal ·kiezerskorps definitief gelijkgesleid met het kiezerskorps voor de Kamer. Van dan af hadden de parlements- en de
provincieraadsverkiezingen op dezelfde dag plaats.
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Eindelijk diende de tweede regering Pierlot, op 14 juni 1939, bij monde
van de liberale minister van Binnenlandse Zaken, A. Devèze, bij de Kamer een wetsontwerp in dat voorzag, voor de provincieraadsverkiezingen
die in 1940 hadden moeten plaatsvinden, het provinciaal kiezerskorps gelijk te schakelen met het gemeentelijk kiezerskorps, waardoor de vrouwen
automatisch kiesrecht verwierven. Nu trad echter de oorlog als spelbreker op, en pas op 16.10.1945 legde Mevrouw I. Blume-Grégoire, namens
de Middenafdeling van de Kamer, over dit wetsontwerp haar verslag neer.
Haar argument was dat aangezien iedereen akkoord was om ook voor het
parlement het vrouwenstemrecht te aanvaarden (een wetsvoorstel in die
zin werd dezelfde dag door haar in de Kamer neergelegd), het provinciaal
kiezerskorps met het parlementair kiezerskorps kon gelijkgeschakeld
worden.
De opeenvolgende regeringscrisissen zouden er oorzaak van zijn dat
dit wetsontwerp, hetzij door de regeringen, hetzij door parlementairen
telkens weer bij de Kamer diende aanhangig gemaakt. Bovendien speelden politieke overwegingen hierbij een remmende rol : in volle Koningskwestie waren de linkse partijen beducht - en hun vrees zou achteraf
gegrond blijken- dat het vrouwenstemrecht de C.V.P. een parlementaire
absolute meerderheid zou opleveren, die haar zou toelaten de Koningskwestie volgens haar inzichten (het hernemen door Leopold III van zijn
constitutionele bevoegdheden) op te lossen. Het duurde dan ook tot
27.03.1948 vooraleer het vrouwenstemrecht toegekend werd voor het
parlement. De wet van 26.07.1948 zou het provinciaal kiezerskorps
voortaan gelijkschakelen met het kiezerskorps voor de Kamer, en aldus
ook voor de provincieraad het vrouwenstemrecht invoeren.
Maar keren wij terug tot de hervormingsplannen voor de provinciale
instellingen in 1922.
De besluiten van het congres van de B.W.P. van 1922 werden onder de
vorm van een wetsvoorstel in de Kamer neergelegd door Léon Troclet,
die er enkele nieuwe punten aan toevoegt zoals de benoeming van, en de
controle op, de provinciale griffier en het provinciaal personeel, door de
Bestendige Deputatie, vakere bijeenroeping van de provincieraden, grotere financiële zelfstandigheid van de provincies, en afschaffing van de
arrondissementscommissarissen. De opeenvolgende regeringskrisissen zullen beletten dat dit, evenals andere wetsvoorstellen, ooit in bespreking
komt 9 •
9 E. Rubbens, Het vraagstuk der decentralisatie en onze provinciale zelfstandigheid, in Zesde congres van den Kath . Vlaamsehen Lands bond ... , Turnhout 1925,
p. 44.
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Terwijl men aan Waalse zijde concrete voorstellen uitwerkt voor de
uitbreiding van de provinciale en gemeentelijke autonomie, beweegt men
zich, aan Vlaamse zijde- wellicht ook omwille van het mislukken van
het activistisch experiment van bestuurlijke scheiding - , op een meer
theoretisch vlak. Enerzijds doorkruist de Vlaams-nationalistische ideologie
het ganse gamma van zelfbestuur tot aansluiting bij Nederland, anderzijds
wijzen de Vlaamse Belgicisten elke oplossing van de hand die de eenheid
van de Staat in het gedrang brengt. Aan staatshervormers ontbreekt het
niet, zelfs een Oscar De Gruyter heeft zijn projekt' 0 maar concrete parlementaire voorstellen in verband met de provincies komen er niet uit voor.
Tot Fr. Van Cauwelaert zich in het debat mengt tijdens het vierde
Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond, op 22 juli 1923 te
Brugge. Trouw aan zijn minimum-programma, ontleent hij aan sommige
gematigde Waalse nationalisten de idee van een Grondwettelijk zelfbestuur "Ons Vlaamsche volk kan zijn volledig recht veroveren zonder dat
onze Belgische eenheid moet worden verbroken. Maar onze grondwet
heeft van onze gemeenten en van onze provinciën zelfbesturende lichamen gemaakt, welke in hoge mate kunnen bijdragen tot de vervlaamsching, de ontwikkeling en de zedelijke verheffing van ons volk. De jongste
grondwetsherziening heeft zelfs aan de gemeentelijke en provinciale mogelijkheden een grote uitbreiding gegeven door toe te laten, dat intercommunale en interprovinciale ondernemingen worden tot stand gebracht
voor verschillende doeleinden. Laten wij van dit 'grondwettelijk zelfbestuur' in de ruimste mate gebruik maken en de Vlaamsche gemeenten
tot samenwerking aansporen. Dan zal ieder verstrekkend zelfbestuur overbodig bli jken" 11 •
Edmond Rubbens treedt Van Cauwelaert's opvatting bij in zijn brochure : Het gevaar van het nationalisme die in 1923 verschijnt. Hij verwijst hierbij naar wat de provincie Henegouwen verwezenlijkt heeft op
het gebied van het vakonderwijs. Rubbens' opvattingen kunnen echter de
goedkeuring van Ladewijk Dosfel niet wegdragen 12 •
Nog anderen, zoals Em. Blavier zouden Van Cauwelaert's stelling bij10 Schets van een federale organisatie van Vlaanderen in een reeks artikels in
Ons Vaderland van 26 april tot 30 juni 1921.
11 De Standaard van 23 .07.1923 geciteerd door Spectator (= ps. van Hugo Van
den Broeok), Proeve van een politiek program voor Katholieke Nationalisten in
Vlaanderen, Zandvoort a / zee 1924, p. 212.
1 2 E . Rubbens, Het gevaar van het nationalisme. Eene kritiek van het nationalisme en van het Vlaamse nationalisme, Antwerpen 1923; Thomas Van der Schelden
(ps. van Lod. Dosfel), Het vraagstuk van het Vlaamsche nationalisme. Antwoord op
dr. Rubbens' boekje H et gevaar van het nationalisme, Leuven 1923.
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treden, maar Vlaamse Nationalisten zoals H. Vos zouden hen van antwoord dienen 13 •
Eveneens in 1923 publiceert Jules Destrée zijn studie Wallans et Flamands - La querelle linguistique en Belgique, waarin hij voor het eerst
de strekking tot versterking van de provinciale en gemeentelijke autonomie bestempelt als decentralisatie. Hij pleit voor het samenvallen van de
provinciegrenzen, niet alleen met de taalgrens maar ook met de economische structuren (groupements économiques modernes) en tenslotte voorziet hij de mogelijkheid dat in de eentalige gebieden (Vlaanderen en Wallonië) de tweetaligheid zou worden ingevoerd indien één derde van het
kiezerskorps (mannen en vrouwen) hierom verzoekt.
Het zijn stuk voor stuk thema's die in de latere voorstellen tot hervorming van de staat zullen terugkeren 14 •
Het begrip decentralisatie wordt nu ook aan Vlaamse zijde overgenomen door Edm. Rubbens, die blijft in het spoor lopen van Fr. Van Cauwelaert, en op het Zesde Congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond,
op 25 juli 1925, diens idee van 'grondwettelijk zelfbestuur' herneemt en
Het debat Blavier-Vos te Leuven, Antwerpen [1924], p. 24.
Vooral het laatste voorstel dat er in feite op neerkwam in Vlaanderen de
franstalige minderheid te bestendigen, zou nog heel wat stof doen opwaaien. Het
was ingegeven door art. 1 par. 3 van de taalwet van 31 juli 1921 die bepaalde dat
de officiële -taal in Vlaanderen het Nederlands was, maar dat het de provincie- en
gemeenteraden vrij stond de andere landstaal aan de door de wet bepaalde taal toe
te voegen voor al de diensten onder hun gezag of voor een deel daarvan.
J. Destrée stelt voor dat indien l / 3e van de bevolking van een gemeente of
provincie het gebruik van de tweede taal eist, hieraan moet voldaan worden. Het is
vooral Jacques ·P1renne die, in 1929, dit voorstel zou 'h ernemen en verdedigen, maar
in plaats van 113e stelt hij 115e van de bevolking voor (cfr. 11 faut doter le pays
d'un statut linguistique, Bruxelles ·1929, p. 21). Hetzelfde jaar nemen Paul Pastur,
Robert Fesier en Max Drechsel dit voorstel van Pirenne in een wetsvoorstel over,
met beklemtoning van de gemeentelijke en provinciale autonomie terza·ke (cfr.
M. Basse, o.c., IJ, p. 238).
Ook het Compromis des Belges (16.01.1929) door J. Destrée en C. Huysmans
uitgewerkt, beklemtoont de provinciale en gemeentelijke autonomie in het gebruik
der talen. {Cfr. L. Wils, Borms verkiezing en Compromis des Belges in Belgisch
Tijcüchrift voor Hedendaagse Geschiedenis, 4(1972) p. 322).
Van Vlaamse zijde zal .hierop zeer scherp gereageerd worden en zal het princiepe streektaal = voertaal verdedigd worden. In de loop van 1929 zullen alle grote
Vlaamse organisaties stelling nemen in die zin. {Cfr. H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse
Beweging 191411939, deel IJ, Antwerpen 1969).
De wet op het taalgebruik in de administratie van 28.06.1932 zou het gebruik
van de tweede taal toelaten volgens de norm va!l J. Destrée {30 % ), maar dan niet
ingevolge een stemming van de provincie- of gemeenteraad, maar rekening houdend
met de tienjaarlijkse volkstelling en de daarin opgenomen verklaringen over het
taalgebruik.
13
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concreter belicht. Hij sluit zich aan bij het wetsvoorstel van Léon Troclet
en de B.W.P., en pleit voor pragmatisme ,,Waarom zouden wij dan denken dat die praktische uitbreiding van de provinciale bevoegdheid die
sedert 1830 een bestendige klimmende lijn heeft gevolgd, thans tot een
stilstand is gekomen ? Niets laat toe dat te veronderstellen. Integendeel,
de goede uitslagen der provinciale politiek zullen de provincieraden meer
en meer aanzetten om voort te gaan op de ingeslagen weg en zo naar provincialen trant het algemeen belang te dienen.
Het blijkt dus duidelijk dat het overbodig is te zoeken om door een
tekstverandering in de grondwet de provinciale bevoegdheid uit te breiden. Dat zou niets dan nutteloaze of zelfs schadelijke betwistingen veroorzaken. Die tekst is tot hiertoe breed genoeg geweest om de stoutste initiatieven der provincies toe te laten. Daartoe blijft dus ook in de toekomst de weg open" 15 •
Als domeinen waar de provincies nu reeds heel wat kunnen verwezenlijken noemt hij op : onderwijs (met uitzondering van het hoger onderwijs)16, openbare gezondheid, wegen en vaarten, electrificatie, openbare
werken, landbouw, nijverheid, ambachten en neringen, woningpolitiek enz.
Belangrijk voor later is de vraag die Rubbens zich tenslotte stelt: "Wie
weet of er bv. geen voordeel zou liggen in een splitsing van sommige diensten van het ministerie van Kunsten en Wetenschappen, of van sommige
afdeelingen van 't ministerie van Landbouw ?" 17 •
Van zijn kant werkt de naar Nederland uitgeweken activist H. Van den
Broeck, (pseudoniem Spectator) in 1924 een Proeve van een politiek
program voor Katholieke Nationalisten uit, waarin hij niet alleen gans de
sector onderwijs aan de provincies toevertrouwt, maar ook gans de sector
openbare werken, en ook in de samenstelling van de Senaat de vertegenwoordiging van de provincies wil versterken.
De tot nu toe behandelde plannen bevatten in feite alle elementen die
in de latere voorstellen zullen hernomen en uitgewerkt worden. Tot hiertoe staan al deze plannen in het teken van de decentralisatie, dit is het
uitbreiden van de locale autonomie door overdracht van politieke bevoegdheden van het centraal bestuur vooral naar de provinciale en in
mindere mate gemeentelijke instellingen, door aanpassing van de beE. Rubbens, Het vraagstuk ... , p. 53 .
Hierbij neemt Rubbens grotendeels de voorstellen van Spectator over, voor
wie ·het Rijk zich moet beperken tot het stellen van algemene regels, maar die ooik
stelt dat de Vlaamse provincies en gemeenten samen een Nederlandstalige universiteit
zouden oprichten te 'Gent, terwijl de Waalse provincies en gemeenten zouden instaan
voor de universiteit van Luik. Cfr. Spectator, o.c., p. 338.
1 7 Het vraagstuk ... , p. 58.
15
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staande wetgeving en eventueel van de grondwet. Merkwaardig is dat
hierbij zowel in Wallonië als in Vlaanderen de motieven voor deze hervormingen dezelfde zijn : in Wallonië vrees voor het toenemende overwicht van Vlaanderen in het centraal bestuur; in Vlaanderen ongenoegen
over het voortdurende franstalige overwicht in het centraal bestuur. Aan
beide zijden is de staatshervorming dus gekoppeld aan de taalverhoudingen in België.
Terwijl aldus aan beide zijden van de taalgrens gedacht wordt aan
politieke decentralisatie, onderzoekt men in het centraal bestuur te Brussel de mogelijkheid van administratieve deconcentratie.
Dit is hoofdzakelijk het verlichten van de administratieve druk op het
centraal bestuur, door een aantal beslissingsbevoegdheden toe te vertrouwen aan de vertegenwoordigers van dit centraal bestuur in de provincies.
Maar voor men daaraan toe is- het zal duren tot 1933 voor de eerste
concrete beslissingen hierover vallen - wil men de administratie saneren.
Het is een oud refrein, waaraan Ed. Ducpétiaux reeds in 1859 een studie
wijdde. Wij laten het buiten beschouwing omdat de provinciale bevoegdheden er als dusdanig niet ter sprake komen 1 8 •
En herinneren wij er opnieuw aan dat een ganse reeks publicaties zich
uitsluitend inlaten met het hervormen van het parlementair regime, meestal om een grotere efficiëntie te bereiken. Daarbij komen de provincies
practisch alleen ter sprake, wanneer plannen voorgelegd worden voor de
hervorming van de SenaaF 9 •
Aan vlaamsnationalistische zijde blijft men echter van mening "dat een
1 B De geschiedenis van de administratieve hervorming in België werd in twee
uitstekende studies behandeld door V. Crabbe, Les commissions de réforme administrative en Belgique in Revue internationale des sciences administratives, 20(1954)
pp. 869-903 en H . Buch, La réforme administrative en Belgique in Anna/i della
fondazio ne italiana per la staria amministrativa, 4(1967) t. 1, pp. 387-425.
Belangrijk ook in dat opzicht, ·het werk van A. Molitor, L'Administration de la
Belgique. Essai, Bru~elles 1974, 446 p.
Op 10.03.1922 werd de z.g. 'Commission De Haene' opgericht, op 23.02.1926
vervangen door de 'Commission Halleux' die op 5.11.1926 en 20.10.1927 in het
Belgische Staatsblad haa r conclusies publiceerde.
1 9 Cfr. H. Speyer, La R éforme de l'Etat en Belgique, Bruxelles, Paris, 1927,
waar tevens ook een overzicht gegeven wordt van de tot dan toe gedane voorstellen
pp. 129-138. Zie ook J.W. Serruys, Sous Ie signe de l'autorité, Bruxelles 1935, pp.
86-106.
Het door de Vlaamse nationalisten op 25 maart 1931 neergelegde wetsvoorstel
tot ·herziening van de Grondwet en de uitvoering van een federaal statuut in België,
behoudt integraal de bestaande wetgeving nopens de provincies, op een minieme
wijziging na van art. 99 van de grondwet waarbij de voordracht van raadsleden voor
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verregaande bestuurlijke decentralisatie of een provinciaal zelfbestuur,
of zelfs een regionale autonomie niet als voldoening ... schenkende oplossingen in aanmerking kunnen worden genomen" 2 0 • En aan Waalse zijde
spreekt o.m. de Luikse federatie van de B.W.P. zich in 1930 uit voor een
federale inrichting van het land 21 •
De vernederlandsing van de Rijksuniversiteit te Gent (5.04.1930), de
wet op het taalgebruik in de administratie (28.06.1932) en deze op het
taalgebruik in het lager en middelbaar onderwijs (14.07.1932), en tenslotte
de economische crisis (1932-1934) brengen de gemoederen even tot bedaren.
In de hervormingsplannen die in die periode het leven zien gaat het
vooral onder invloed van de gebeurtenissen elders in Europa, over de inrichting van een 'sterke' staat, met uitbreiding van de uitvoerende en
beperking van de wetgevende macht. Veel plannen ook voor een corporatistische Senaat2 2 •
Een speciale vermelding verdient evenwel het werk van Paul Crokaert,
La Réforme de l'Etat. Problèrnes d'aujourd'hui et de demain (1933)
waarin hij de oprichting betreurt door het Franse regime, van 'nos prétendues neuf provinces', die de aloude graafschappen en hertogdommen vervangen. En hij voegt daaraan toe:
"Je crois bien que nul ne songerait à demander, comme certains font à
présent, Ia disparition de notre pouvoir provincial, c'est-à-dire essentieiIement de nos conseils provinciaux et de Ieurs députations permanentes,
de Hoven van Beroep van de provincieraden naar de Senaat wordt overgeheveld.
Het wetsvoorstel werd door de Kamer niet in overweging genomen.
20 De werking van het Studie-comité politieke vraagstukken, federalisme en GrootNederland, Gent 1930, p. 12.
21 M. Claeys-Van Haegendoren, 25 jaar Belgisch Socialisme, Antwerpen 1967,
p. 425. Tijdens ·haar 41e congres keurt de B.W.P. echter het rapport van L. Troclet
goed, dat de eentaligheid in Vlaanderen en Wallonië voorstaat, met afwijzing van de
rechten van de taalminderheden. Belangrijk voor de latere evolutie is dat dit rapport
de culturele autonomie verdedigt, met een uitsplitsing van het Ministerie voor
Kunsten en Wetenschappen, en de aanstelling aldaar van onderstaatssecretarissen.
Cfr. H.I. Elias, o.c., t. lil, p. 29.
22 Cfr. L. de Lichtervelde, La structure de l'Etat beige, Louvain 1932; Les jeunes
et la transformatio n du régim e (Recu eil des rapports présentés au premier congrès
politique de la jeunesse catholique). Bruxelles 1933 ; M. Vercruysse, L es équipes
universitaires. Un renouveau politique chez les jeunes, Bruxelles 1932; L e redressement national, Bruxelles 1933; R. Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet,
Paris 1934; H . Speyer, Corporatisme ou parlementarisme réformé ?, Bruxelles 1935;
L. Moreau, Be/gique 1936! Essais de construction politique et économique, Bruxelles
1936, etc.
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si nos vieilles provinces vivaient taujours et si de véritables Etats provinciaux, à base plus professionnelle eneare que politique, règlaient, avec
une autorité réelle et très étendue, les intérêts spécifiques de chaque
grande région du pays" 2·3 •
Terwijl tot nog toe de provincies zowel aan Waalse als aan Vlaamse
zijde gezien werden als de ideale instellingen voor decentralisatie, worden
zij nu plots, in het begin der jaren 1930, door enkelen als overbodig
beschouwd. Hoe kan men dit verklaren ?
Alweer moeten wij de oorzaak zoeken in de taalwetgeving. Het kwam
de Vlamingen voor dat de taalwetten waarvan zoveel verwacht werd, niet
toegepast werden zoals het hoorde. Een toenemend auntal onder hen
streefden meer en meer naar culturele autonomie en federalisme, terwijl
ook aan Waalse zijde de federale idee voortgang maakt. Aan beide zijden
wordt daarbij het voorstel hernomen dat J . Destrée in 1923 reeds deed:
de provinciegrenzen te doen samenvallen met de taalgrens wat automatisch leidt tot de idee van gewestelijke organisatie.
In Vlaanderen gingen deze opvattingen vooral uit van de groep intellectuelen geschaard rond de Katholieke V laamsche Landsbond en het
weekblad Nieuw-Vlaanderen. Reeds op het 15e kongres van de Landsbond, in juli 1934 werd door Arthur Mulier de mogelijkheid geuit dat de
provincieraden zouden versmelten tot een gewestraad. In enkele maanden
tijd zou de grote meerderheid der Vlaamse intellectuelen- op een aantal
Belgicisten met en rond Fr. Van Cauwelaert na - voor de federale
gedachte gewonnen zijri24 • Hierbij werden de provincieraden opgeofferd
aan de drie nieuw op te richten gewest- of gouwraden (Vlaanderen,
O.c., p. 51.
Voor deze snelle evolutie, zie H.I. Elias, o.c. dl. 111 pp. 190-204. Stippen wij
aan dat Fr. Van Cauwelaert, in zijn zorg aan deze stroomversnelling het hoofd te
bieden, nu een 'nieuw' idee lanceert, dat hij alweer aan de Waalse plannenmakers
ontleent : het uitsplitsen van sommige ministeries en de benoeming van onderstaatssecretarissen, wat kan verwezenlijkt worden zonder grondwetsherziening. Cfr. Fr.
Van Cauwelaert, Voor de beveiliging van ons volksrecht. Benoeming van onderstaatssecretarissen in Elckerlyc van 25.12.1935 (p. 4) en 18.01.1936 (p. 3), en de
reacties van W. Van den Heuvel, id. 28 .03. (p. 1) en 11.04.1936 •(p. 5) en H. Borginon
in Nieuw-Vlaanderen van 4.01. {pp. 6-7) en 25.01.1936 (p. 24). De toekenning van
culturele autonomie, en het uitsplitsen van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
werden aangekondigd in de regeringsverklaringen van het kabinet P. Van Zeeland
(24.06.1936), P.E. Janson (25.11.1937), P.H. Spaak (17.05.1938), H. Pierlot I
(23.02.1939) en 11 (25.04.1939). In februari 1940 maakte de regering van Nationale
unie H. Pierlot 111 zijn voornemen bekend het Ministerie van Openbaar Onderwijs
admin istratief te splitsen. Het liberaal verzet hiertegen zou op 26 april leiden tot een
nieuwe regeringskrisis. De !koning weigerde echter het aangeboden ontslag. Cfr.
C.H. Höjer, o.c. passim.
23

24
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Wallonië en Groot-Brussel). "Bij de inrichting van den federalen staat
zouden de provincieraden als politiek corps zonder nadeel kunnen
opgeheven worden, omdat de bevoegdheid der raden, beter aan de autonome staten zou toegekend worden. Ook het werk van de bestendige
deputatie is niet van dien aard dat zij niet kan gemist worden in het
federaal stelsel. Zoolang evenwel de grondwet niet is veranderd, moeten
de provincieraden - zij het dan ook met nog beperkte bevoegdheid blijven bestaan, omdat hun door de grondwet twee functies worden toevertrouwd, namelijk het aanduiden van senatoren, en het candidaatstellen voor sommige plaatsen in de magistratuur" 25 •
Deze idee wordt hernomen in het verslag van de speciale commissie
van de Katholieke Vlaamsche Landsbond, dat op een buitengewoon
congres op 2 mei 1936 wordt goedgekeurd. Maar liever dan van afschaffing spreekt de commissie van eenmaking van de provincieraden, wat
"een heilzame vereenvoudiging van ons ingewikkeld bestuurlijk stelsel"
voor gevolg zou hebben. Deze eenmaking zou tevens aan "de volksgemeenschap een eigen gebondenheid met eigen overheidsorganen" geven.
De gouwraad zou echter meer bevoegdheden hebben dan de provincieraden. "Verder krijgt hij een zeer uitgebreide macht voor al de cultureele
aangelegenheden namelijk, inzake onderwijs, hoogeschool inbegrepen,opvoeding, kunst en wetenschappen. Hij heeft ook initiatief te nemen
voor de volkswelvaart : bevordering van landbouw, handel en nijverheidinrichten van economische en technologische instituten, sociale voorzorg,
enz. Het provinciebestuur kan dan iets worden in den aard van ons huidig
arrondissementscommissariaat" 2 6 •
Een minderheid in de schoot van de Landsbond geeft echter de voorkeur aan twee gouwraden (Vlaanderen en Wallonië) te verkiezen door
de provincieraden, teneinde een aantal 'interprovinciale belangen' te
regelen. Hierbij wordt - zonder het te vermelden - teruggegrepen naar
Van Cauwelaert's 'grondwettelijk zelfbestuur' via de provincies en de
mogelijkheden geboden door de gewijzigde par. 2 van art. 108 van de
grondwet, dat de oprichting voorziet van intercommunalen en interprovincialen27 .
2 5 L. Van Bauwel, Hoe kan federalisme in België ingevoerd worden? in NieuwVlaanderen, 12.10.1935, p. 8.
2 6 Het congres van den Kath . Vlaamsehen Landsbond in Nieuw-Vlaanderen,
16.05.1936, p. 22.
27 H . Priem, De publiekrechtelijke structuur van Vlaanderen. Nota in NieuwVlaanderen, 30.05.1936, p. 18. "Het is niet genoeg te zeggen dat de afschaffing of
.de eenmaking der provincieraden een vereenvoudiging van ons ingewikkeld bestuurlijk regiem voor gevolg zou hebben. Men kan zich inderdaad indenken dat de ver-
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Over de rol van de provincies komt men blijkbaar niet in het reine,
want in de besluiten van het Congres der Vlaamsche Concentratie (NieuwVlaanderen, Katholieke Vlaamsche Landsbond en Katholieke Vlaamsche
Oud-Hoogstudentenbond) te Leuven op 12 juli 1936 gehouden, wordt
wel de splitsing van de 'bestuurlijke diensten' en van de sociale en economische overheidsorganismen vooropgesteld als punten die onmiddellijk
moeten verwezenlijkt worden, maar over de provincieraden of gouwraden wordt met geen woord gesproken2 8 • Ook in het algemeen programma van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (de Vlaamse vleugel van
de katholieke partij, die op 7 maart 1937 als zelfstandige groep werd
gesticht) blijft men over de provincies zeer vaag. Er wordt alleen gesteld:
"a. klare omlijning van de bevoegdheden beperkt tot provinciale aangelegenheden en niet uitgebreid over algemeene Staatsbelangen.
b. wijze voogdij der hoogere machten die, de autonomie der gemeenten eerbiedigend, alle geldverspilling dienen te beletten" 29 •
Welke deze 'hoogere machten' zijn, wordt nergens gepreciseerd. En tenslotte blijkt uit de commentaar die Professor W. Van den Heuvel geeft
bij het beginselakkoord Katholieke Vlaamsche Volkspartij - Vlaamsch
Nationaal Verbond (V.N.V.) van 8 december 1936, dat beide partijen
het eens zijn over het voortbestaan van de provincies, en de provincieraden, mits de oprichting van een "supra-provinciaal bestuurskollege dat
de emanatie zou zijn van de provinciale raden" , in feite een soort supradeputatie, die een ganse reeks bevoegdheden zou overnemen van het
centraal bestuur, en als publiekrechtelijk organisme zou fungeren in
Vlaanderen en Wallonië 30 •
Terwijl zich in Vlaanderen onmiskenbaar een stroomversnelling voordoet in de idee voor federalisme, laten ook de Waalse federalisten zich
niet onbetuigd. Zelfs een partij als Rex ontkomt niet aan deze tendens:
in een commentaar op het op 6 oktober 1936 afgesloten akkoord V.N.V.dwijning van de provincieraden als beraadslagende korpsen, zonder veel stoornis
zou geschieden. Maar men ziet niet goed in hoe de Bestendige deputaties, waarvan
de zending en taak niet a lleen is voor sommige beslissingen de provincieraden te
vervangen, wanneer deze niet vergaderd zijn, maar die vooral eene zoo uitgebreide
bevoegdheid hebben door den wetgever afgestaan of toebedeeld, men ziet niet goed
in hoe de Bestendige deputaties zouden kunnen worden eengemaakt
De Bestendige deputaties van de drie algeroeene gouwraden zouden kolossaal veel
werk te verrichten hebben."
H. Priem was directeur bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen.
2s Nieuw- Vlaanderen, 25.07.1936, p. 14.
29 Schets van het Algemeen programma der K. V. V. in Elckerlyc, 13 .03.1937, p. 7.
ao W. Van den Heuvel, Commentaar bij het Beginselakkoord K.V.V.-V.N.V. in
Elckerlyc, 12.12.1936, pp. 3 en 7.
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Rex, waarin een federale inrichting van België met een afzonderlijk
statuut voor Groot-Brussel werd vooropgesteld, spreekt L. Degrelle zich
uit voor "1. Un renforcement très large de l'autorité provinciale, particulièrement dans Ie domaine scalaire" 2. de oprichting van nieuwe politieke
organen voor de gewesten, en 3. de verdubbeling van sommige ministeries,
zoals dat van onderwijs 31 •
Zoals reeds vroeger gebeurde houden de Walen het vooral bij concrete
voorstellen tot wijziging van de grondwet in federalistische zin.
Zo publiceren de Waalse socialisten G. Truffaut en F. Dehousse in
1938 L'état fédéral en Belgique, dat een Projet de constitution fédérale
bevat, waarin de regio centraal wordt gesteld : "Tous les pouvoirs émanent de la Région" 32 met uitzondering van die machten die door een
beslissing van de Chambre régionale aan het centraal bestuur worden
overgelaten (Buitenlandse Zaken, Landsverdediging enz.). Deze Chambre ·
régionale draagt, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging,
kandidaten voor, die door de koning worden benoemd tot leden van de
Députation Permanente of uitvoerende macht voor de regio. "Comme on
le voit, cette organisation régionale rappelle très nettement l'organisation
provinciale. Elle en prend naturellement la place, l'interposition d'un
nouvel organe et la définition de sa compétence ne se concevant plus
entre Ie pouvoir central ou régional d'une part, et Ie pouvoir communal
d' autre part" 33 •
Men komt hier dus tot dezelfde conclusie als in Vlaanderen : de
provincies worden afgeschaft niet omdat zij geen voldoening geven, maar
omdat een schaalvergroting optreedt, en het algemeen gevoel is dat één
enkel tussenniveau tussen het plaatselijk en het centraal bestuur noodzakelijk, maar voldoende is.
Onder druk van deze tendenzen gaan ook de Belgische unitaristen
inzien dat er iets moet gebeuren.
Zo worden in 1936 op het 6e Katholiek Congres van Mechelen, in
de frans talige sectie die zich buigt over La vie publique et l' organisation
des professions twee referaten gehouden; de ene, door graaf L. de Lichtervelde, stelt een aantal hervormingen van de wetgevende en uitvoerende
macht voor (o.m. de oprichting van een door de economische lichamen,
en de provincie- en gemeenteraden uitsluitend gecoöpteerde Senaat), de
31

Ursm. Legros, Un homme, un chef, L éon D egrelle, Bruxelles 1937, p. 206.
Art. 9. In art. 10 worden als region ale bevoegdhed en opgenoemd : 1. het onderwijs op alle nivea us, 2. de sociale en industriële wetgeving, 3. openbare werken en
watervoorzieningen, 4. politie en rijkswacht.
33 O.c., p. 18.
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andere, door Daniël Ryelandt, die wijst op het artificieel karakter van de
provincies, "L'intérêt régional, !'esprit régional, la vie régionale, si développés en BeJgique, ne se meuvent pas dans le cadre de la province. Ils
ont une aire, ou beaucoup plus restreinte ou beaucoup plus étendue". Hij
houdt een voorzichtig pleidooi voor een herverdeling van de provinciale
bevoegdheden in de zin van een betere administratieve deconcentratie,
overeenkomstig de bepalingen van art. 108 van de grondwet 34 •
Van zijn kant, verklaart Minister P.H. Spaak tijdens een meeting te
Schaarbeek op 16 oktober 1936 : "Une formule à Jaquelle tous Jes hommes de bonne voJonté semblent pouvoir se rallier aujourd'hui : c'est
!'autonomie de laFlandreet de Ja Wallonie" 35 •
Maar er was meer : op 24 juni 1936 had Eerste Minister P. van Zeeland
in zijn nieuw regeringsprogramma een ganse reeks hervormingen aangekondigd, en o.m. het oprichten van een Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat beter bekend onder zijn franstaJige naam: Centre
d'Etudes pour la Réforme de l'Etat (C.E.R.E.).
Dit studiecentrum waaraan, met uitzondering van de socialisten, een
ganse schaar van politieke, gerechtelijke en universitaire vooraanstaanden
meewerkten, publiceerde in 1937 en 1938 de resultaten van zijn besprekingen36. Tot grote ontgoocheling zowel van de Waalse als van de Vlaamse
federalisten spreekt het C.E.R.E. zich uit tegen decentralisatie (laat staan
federalisme !) maar voor een uitgebreide deconcentratie van het centraal
bestmu37. Er wordt zelfs een zeer uitvoerige lijst opgemaakt van al de
34 L. de Lichtervelde, La Réforme de I'Etat in Actes du Vle Congrès Catholique
de Malines, Bruxelles 1937, t. 111, pp. 45-58 en D. Ryelandt, L'Etat et les pouvoirs
locaux, id. pp. 59-69.
35 U. Legros, o.c., p. 207.
aG La Réforme de I'Etat, Bruxelles 1937, 649 p., gevolgd door La Réforme de
l'Etat. Conclusions additionnelles, Bruxelles 1938. 348 p. Beide volumes werden ook
in het Nederla nds gepubliceerd .
ar "La déconcentration doit être soigneusement distinguée de la décentralisation.
La première implique qu'un pouvoir de décision plus large est accordé aux agents
provinciaux de l'Administration centrale. La seconde suppose un élargissement de la
compétence des pouvoirs locaux (provinces et communes).
La décentralisation serait dangereuse. Les provinces et les communes bénéficient
déjà actuellement d'une très large autonomie. L'esprit public ne tend certes pas à
l'élargir ou à la renforcer. 11 voit d'un bon reil l'exercice d'un controle vigilant du
pouvoir supérieur sur les pouvoirs subordonnés. Le danger d'une anarchie administrative, l'interdépendance des services locaux, la nécessité de la coordination de leurs
rapports, sont des notions familières à quiconque se préoccupe de la chose publique.
Au contraire, la déconcentration peut avoir un effet heureux. Elle donne de larges
satisfactions aux revendications régionales sans mettre en danger l'unité administrative."
O.c., t. 1, p . 336.
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beslissingen die van het centraal bestuur naar de provinciegouverneurs
zouden moeten overgedragen worden 38 •
De zesde commissie die speciaal belast was met de studie van de
lokale besturen neemt als uitgangspunt voor haar werkzaamheden de
betere administratieve werking van deze besturen. De commissie stelt
voor de diverse bevoegdheden van de provinciale overheid opnieuw te
verdelen. De Bestendige Deputatie zou nog alleen bevoegd zijn voor de
specifieke provinciale zaken, de andere taken die door het centraal bestuur
aan de provincies worden toevertrouwd, zouden behartigd worden deels
door de gouverneur persoonlijk, deels door een 'raad van de gouverneur'
waarin de arrondissementscommissarissen zouden zetelen 39 • Merkwaardig
is wel dat de voorzitter van de commissie, professor F. Baudhuin, zich,
in een afzonderlijke minderheidsnota uitspreekt tegen het voortbestaan
van de provincies als politieke entiteiten, omdat het electoralisme het
zuiver administratief beheer dat de provincies is toevertrouwd, beïnvloedt,
en omdat de provincies een nutteloos geworden tussenschakel vormen
tussen het centraal bestuur en de gemeenten, meer bepaald wat betreft
het onderwijs en de wegen.
"On peut dire que de nos jours il n'existe plus de questions d'intérêt
provincial. Les affaires sant ou bien d'intérêt national, ou bien d'intérêt
local, ce dernier étant largement entendu" •o.
In feite spreekt F. Baudhuin- en in mindere mate ook het C.E.R.E. zich uit voor een versterking van het centraal bestuur, wat zowel in Vlaanderen als in Wallonië zeer slecht wordt onthaald. Toch zouden sommige
vooraanstaanden, zoals Edmond Ronse, de stellingen van het C.E.R.E.
bijtreden 41 •
Ofschoon de ongunstige reacties en meer nog de Tweede Wereldoorlog
de verwezenlijking van de voorgestelde hervormingen onmogelijk maakten, toch kan niet geloochend worden dat de studies van het C.E.R.E.
tot op vandaag inspirerend hebben gewerkt, vooral dan in de milieus
van het centraal bestuur.
Een centraal bestuur dat sinds 1933 een geleidelijke en schuchtere
administratieve deconcentratie was gaan toepassen, in het kader van de
wet van 17 mei 1933 die buitengewone volmachten aan de regering toekende. Een eerste K.B. van 14.08.1933 kende aan de koning de mogelijkheid toe de goedkeuringsmacht die hem door de wet werd toegekend
Id., pp. 341-357.
Id., t. 1, p . 397, t. 2, pp. 155-169.
•o Id., t. 1, p. 427.
41 Edm. Ronse, De Staatshervorming, Antwerpen 1939, 28 p.
38
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33
3

in zaken van provinciaal, lokaal en particulier belang, aan de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen over te dragen. De
beslissingen van deze laatste zijn definitief indien er binnen de maand
van hun betekening, bij de koning geen beroep is aangetekend of indien
de koning deze beslissing niet tot zich getrokken heeft (evocatierecht) 42 •
Dit K.B. vormt dus het algemeen kader dat de administratieve deconcentratie toelaat.
Dezelfde dag, 14.08.1933, wordt reeds in toepassing hiervan, een
eerste K.B. getroffen die de art. 76, 126 en 127bis van de gemeentewet,
wijzigt evenals de wet van 1.03.1922 op de associatie van gemeenten en
art. 51 van het landelijk wetboek. Door dit K.B. worden een aantal
beslissingen van de gemeentelijke overheid, niet langer meer aan de goedkeuring van de koning, maar aan deze van de gouverneur onderworpen 43 •
Op 9.03.1935 volgt het eerste van een reeks K.B. waarbij art. 76 van de
gemeentewet gewijzigd wordt, zodat voortaan de gouverneur goedkeuring
kan verlenen voor een reeks beslissingen in verband met leningen,
belastingen en wijziging van vruchtgebruik van onbebouwde oppervlakten
van minder dan 5 ha44 •
Het K.B. van 30.11.1939 nr. 87, genomen in toepassing van de wet
van 1.05.1939 die aan de regering nieuwe volmachten verleende, wijzigde
het K.B. van 14.08.1933.
De koning kon voortaan, op voorstel van de ministerraad, zijn goedkeuringsmacht overdragen aan een minister (art. 1), die deze macht op
zijn beurt kon delegeren aan de gouverneurs, arrondissementscommissarissen of ambtenaren door hem aangeduid (art. 4); en de koning kon ook
rechtstreeks zijn goedkeuringsmacht delegeren op voorstel van de premier
of een ander minister aan de gouverneurs, de arrondissementscommissarissen of door hem aangeduide ambtenaren, in zaken van provinciaal,
12 Belgisch Staatsblad, 16-17.08.1933.
•a Het betreft de aanduiding door de burgemeester van een hoofdpo1itiecommissaris, de cumul van het ambt van secretaris en ontvanger in gemeenten van min dan
2.500 inwoners, en voor de geassocieerde gemeenten : de gezamenlijke aankopen,
het instellen, wijzigen of afschaffen van sommige taksen, en de aanstelling van een
gemeenschappelijke veldwachter. Cfr. Belgisch Staatsblad van 16-17.08.1933.
44 Belgisch Staatsblad van 20.03.1935, dit K.B. werd herhaaldelijk gewijzigd in
de zin van een uitbreiding van de goedkeuringsmacht van de gouverneur en wel door
de volgende K.B.'s : 6.10.1947 (B.S., 31.10.1947), 15.12.1952 (H.S., 24.12.1952),
22.03.1954 (B.S., 27.03 .1954) dat de voorgaande herneemt en afschaft, 21.01.1960
(B.S., 5.02.1960), 24.02.1960 (B.S., 10.03.1960), 10.12.1962 (B.S., 22.12.1962),
23.12.1963 (B.S., 14.01 en 1.02.1964) en 6.12.1974 (B.S., 28.01.1975) dat de voorgaanden herneemt en afschaft. Wij danken de heer J. Van Acker die ons deze
inlichtingen bezorgde.
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lokaal of particulier belang (art. 2). Het beroep en evocatierecht bleef
behouden (art. 3) 4 " .
Het heeft alles niet veel om het lijf, en beantwoordt op verre na niet
aan de aspiraties van de voorstanders van een politieke decentralisatie.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog geeft pater Lauwers
a .p., in Nieuw-Vlaanderen een overzicht van De Staatsopvatting der politieke partijen in België, lil. Staatshervorming1G.
De liberalen zijn tegen structuurhervormingen van de staat, en tegen de
grondwetsherziening. Zij zijn wel voorstander van wetgevende raden, die
het wetgevende werk van het parlement moeten voorbereiden, en van de
oprichting van een Raad van State.
De katholieken zijn voor een aanpassing van de staat aan de moderne
behoeften, en voor maatregelen die de inmenging van de wetgevende
macht (het parlement) in het werk van de uitvoerende macht (koning
en regering) tegen gaan, het invoeren van het familie-stemrecht (twee
stemmen aan het gezinshoofd), de administratieve hervorming, en de
oprichting van een Hof voor administratieve geschillen.
De socialisten, of liever de groep H . De Man - P.H. Spaak, is voor een
grondige hervorming van de staatsstructuren, die het onderscheid tussen
de wetgevende en de uitvoerende macht duidelijk aflijnt, een zekere vorm
van corporatisme (met alleen adviserende bevoegdheid), het invoeren van
het referendum, enz. De communisten verzetten zich tegen elke vorm van
corporatisme en zijn voorstanders van een 'volledige democratie'.
Het V.N.V. verklaart zich, in afwachting van de realisatie van de
politieke eenmaking van Vlaanderen en Nederland, voorstander van een
politieke autonomie voor Vlaanderen, een "autoritaire en gedecentraliseerde volksstaaL. die tezelfdertijd een corporatieve orde zal invoeren".
Het Verdinaso keert zich tegen elke vorm van liberalisme, democratie
of marxisme. Het is voorstander van het Dietsche Rijk, waarin alle macht
van bovenuit komt. "Het parlement zal vervangen worden door een
Hoogen Raad van afgevaardigden van gezinnen voor het land. De provinciale raden zullen plaats maken voor raden, die uit al de burgemeesters
der provincies zijn samengesteld. De bestendige deputaties zullen enkel
de technische raadgevers van den gouverneur bevatten, zoals de schepencolleges enkel de vrij door den burgemeester aangestelde medewerkers
zullen behelzen". Burgemeesters en gouverneurs worden vanzelfsprekend
45 Belgisch Staatsblad, 9.12.1939. De wet van 16.06.1947 (art. 1) (B.S., 14.08. en
26.10.1947) bevestigde dit K.B.
4G Nieuw Vlaanderen, 19.08.1939, p. 9.
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door de 'stedehouder' benoemd.
Rex verdedigde een gelijkaardig programma, maar in 1939 was zijn
rol reeds uitgespeeld.
Alles samen biedt deze opsomming een bonte schakering van alle
mogelijke opvattingen die men over een staat kan hebben, maar in feite
bleven de concrete realisaties beperkt tot de schuchtere pogingen van
deconcentratie die door de aan de macht zijnde partijen werden doorgevoerd zonder dat hierover politieke herrie ontstond.
Wat de provincies betreft scheen iedereen wel akkoord te zijn dat
aan het bestaande systeem iets haperde, maar over de wijze waarop
hieraan kon verholpen worden kon men het op verre na niet eens worden:
de duidelijkst uitgewerkte oplossingen die werden voorgesteld zijn enerzijds het vervangen van de provincieraden door gewestraden, anderzijds
het afschaffen van de politieke tussenschakel tussen de centrale- en de
gemeentelijke politieke macht, en het verbeteren van de administratieve
tussenschakel tussen beide niveaus, door een grotere deconcentratie of
administratieve decentralisatie.
Nog net voor de oorlog, in 1940 moeten de Waalse katholieken
P. Nothomben M. Philippart een plan uitgewerkt hebben tot hervorming
van de staat. Wij konden er echter niets over terugvinden.
Zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog, biedt ook de Tweede Wereldoorlog aan alle slag van politieke plannenmakers ruim de tijd om hun
opvattingen vorm te geven.
In het bezette gebied gaat de aandacht in de eerste maanden van de
bezetting naar de mogelijkheid onder één of andere vorm, onder de leiding
Yan de koning een politiek bestuursapparaat in het leven te roepen 47 • Zij
stuiten alle op een Duitse veto. Dan gaat men maar binnenkamers voortwerken op de vooroorlogse thema's. Zo worden onder de leiding van
graaf M. Lippens, de werkzaamheden van het C.E.R.E. hernomen en
voortgezet, maar dan in de geest van de 'nieuwe Orde', terwijl ook in het
milieu van de weerstand plannen rijpen 4 8 • Ook de Belgen in Londen hebPlannen in die zin van H. De Man, P. Tschoffen, graaf Lippens, senator
0. Dierckx, Luit.-Gen. Biebuyck, generaal Umé en tenslotte Leopold UI zelf (het
projekt om L. Bekaert aan te stellen tot hoofd van het college van Secretarissen
r. R:eêuëirde aoi:uments- êtlib is par Ie Secretarial du Roi, Bruxelles
Generaal).
1949, pp. 319-3
n--R.~an-den Wifn-gaert, Het beleid van het Comité van de
Secretarissen-Generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944, Brussel 1975,
pp. 37-39, 48-56.
•s De meeste van deze olannen werden samengevat in het werk van f belanáts~
bere en A. Ooms, La Belgique sous l'occupation allemande, Bruxelles t94s,-4-:vo6_)
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ben niet veel anders te doen dan plannen te maken, en zij doen het op
grote schaal, in de schoot van een in 1941 door de regering opgerichte
Commissie voor de na-oorlogse problemen, ook wel 'Commission des
Illusions' genaamd, onder leiding van P. Van Zeeland 49 die het C.E .R.E.
had opgericht. De sectie belast met de studie voor de hervorming van de
Staat bestudeerde niet minder dan 81 nota's en rapporten en kwam tot
conclusies die in het verlengde liggen van deze van het C.E.R.E. : versteviging van de uitvoerende macht, verbetering van de parlementaire
methodes dank zij de oprichting van wetgevende raden, oprichting van
een Raad van State enz.
Terwijl de plannen in het bezette gebied eerder gaan in de richting
van een autoritaire staat, beklemtonen de plannen in Engeland de noodzaak van het herstel van de democratie, en het parlementair regime. De
gegevens voor de provincies zijn schaars. Désiré Horrent spreekt zich
uit voor een grotere decentralisatie, met aanpassing van de provinciegrenzen aan de taalgrens, uitbreiding van de provinciale bevoegdheden
o.m. tot gans de sector onderwijs, en het wegennet dat uitsluitend provinciaal zou zijn, ook is hij voorstander van de 'Raad van de Gouverneur',
door het C.E.R.E. voorgesteld 5 0 • In de Belgische regeringskringen van
Londen daarentegen is men tegen politieke decentralisatie ("nous soulignons la nécessité de maintenir une centralisation égale à ce qui existe
aujourd'hui"), maar voor administratieve deconcentratie (" Les provinces
deviennent ainsi le district administratif par excellence") waarbij de administratieve rol van de gouverneur wordt versterkt. Voorts wil men de
provincie Brabant verdelen in drie nieuwe provincies, volgens het taalregime. Ook deze conclusies liggen in de lijn van deze van het C.E.R.E.
die van de provincies opnieuw administratieve instellingen wilde maken 51 •
Onmiddellijk na de oorlog worden een aantal van deze plannen gepubliceerd, doch de snelle bevrijding van het land, waardoor - net zoals in
1918 - geen overgangsregime geïnstalleerd werd, van bezetting naar
r

passim. Zie ook
er Ockrent, Les crises constitutionnelles du pouvoir législatif en
ecrétaif généraux sous l'occupation ennemie, suivi de :
Belgique. Les pou~·oirs
Délégation du pouvoir législati au Roi. A vani-projet de réforme constitutionnelle
présenté par un groupe d'étude de l'lnstitut de Sociologie Solvay, Bruxelles 1944,
132 p.; D. Horrent, R éforme de l'Etat, du Parlem r.nt, des esprits, Liège 1944, 143 p. ;
Projet d'instauration du fédéralisme en Be/gique par la commission des affaires
walionnes de la Fédération liégeoise du P.S.B., Liège 1944, 63 p.
4 9 Rapports de la Commission pour /'Etude des problèrnes d'Après-Guerre (19411944), London 1944, 140 p.
5o O.c., pp. 97-100.
5 1 Rapports .. ., pp. 42-43.
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herstelde democratie, gaf hen geen kans. Ook het feit dat ons land een
tijdlang in de frontlijn bleef (von Rundstedt-offensief), wat een nieuwe
(geallieerde) bezetting meebracht, had voor gevolg dat de 'Londenaren'
- tegen hun voornemen in - aan de macht bleven in het eerste naoorlogse kabinet Pierlot (27.09.1944-7.02.1945). Dit kabinet werd wel
aangevuld met nieuwe figuren, die sproten uit het verzet, maar in het
daarop volgende kabinet A. Van Acker I (10.02-2.08.1945) zien wij
alweer de bekende vooroorlogse namen opduiken. Ondertussen waren
al de goedbedoelde plannen in de hoek geduwd door de problemen die
een onmiddellijke oplossing eisten: bevoorrading, epuratie en repressie,
economisch herstel en, niet in het minst, de Koningskwestie, die de traditionele partijen de gelegenheid bood hun aanhangers te mobiliseren en
hun oude gewoonten te hernemen.
Toch bleef in vele geesten het ongenoegen bestaan over de politieke
en socio-economische structuur van het land. Dit ongenoegen zou geleidelijk aanzwellen en vanaf de zestiger jaren de volle politieke aandacht
opeisen. In de volgende bladzijden willen wij, de zeer complexe en tegenstrijdige evolutie trachten weer te geven van hervormingsplannen, federalisme, administratieve deconcentratie, en de daartegen loodrecht ingaande toenemende centralisatie. Wij doen het met opzet in chronologische
volgorde om het verwarrende van het na-oorlogse politiek gebeuren weer
te geven. Daarbij moeten wij aanstippen dat wij eenzijdig te werk gaan,
omdat wij ons begeven op institutioneel vlak en onze aandacht toegespitst
blijft op de rol die hierbij aan de provincies wordt toebedacht, en dat wij
alle andere belangrijke thema's, die het politiek leven doorkruisen en
bezwaren, zoals de Koningskwestie, afbakening van de taalgrens, Voerstreek en gans het probleem Brussel en randgemeenten enz., evenals de
socio-economische problemen, buiten beschouwing laten. Wij hebben onze
aandacht in het bijzonder gericht naar de vele wetsvoorstellen en wetsontwerpen die in het parlement aanhangig werden gemaakt, omdat daar
de plaats is, waar zij het meeste kans hadden op slagen, en men kan
aannemen dat een parlementair voorstel de opinie weergeeft van een
deel van de bevolking.
In zijn uiteenzetting gehouden voor de politieke afdeling van het
Studiecentrum Harmei ·52 noemt Fernand Schreurs 3 hervormingsplannen
52 Parlementaire Bescheiden. Kamer. Zitting 1957158, no 940 van 24.04.1958.
Centrum van Onderzoek voor de nationale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken van de verschillende gewesten van het land.
Eindverslag. lil. Politieke Afdeling, pp. 290-304.
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op waarover wij niets terugvonden, het zijn de plannen van DehousseTroclet (1944), Pieltain (1945) en Pouret (1945), die korte tijd lid was
van de Bestendige Deputatie van Luik.
Veel belangrijker op dat stuk waren echter de werkzaamheden van
het Congrès National Walion dat op 20 en 21 oktober 1945 bijeen kwam
te Luik. Gegroeid uit enkele Waalse verzetsbewegingen, bogen de op dit
congres verzamelde syndicalisten, industriëlen, economisten en politici,
zich over het toekomstige lot van Wallonië, zij zouden vooral ophef
maken door een eerste stemming, de z.g. 'vote sentimental' waarbij 486
stemmen uitgebracht werden op de vereniging van Wallonië met Frankrijk,
391 op het federalisme, 154 op de Waalse zelfstandigheid, en slechts 17
voor het behoud van de Belgische eenheidsstaat, mits decentralisatie.
Deze 'vote sentimental' werd gevolgd door een 'vote de raison', waarop
alle aanwezigen op 12 na, zich uitspraken voor de zelfstandigheid van
Wallonië binnen het kader van de Belgische Staat 53 •
De bezorgdheid om de toekomst van Wallonië zou, op initiatief van
dit Congrès National Walion in concrete vormen gegoten worden, enerzijds in een verslag over de economische toestand, dat op 20 mei 1947
aan het Congres werd voorgelegd, en waarin de alarmbel geluid werd
over de onrustwekkende verslechtering van de Waal se economische toestand, en anderzijds in het op 25 maart 1947 in de Kamer neergelegde
'Voorstel tot herziening van de Grondwet' dat ondertekend werd door
H. Grégoire, E. Leclercq, J. Lahaut, J. Blavier, J. Rey en W. Frère5 •.
Het voorziet in de federale inrichting van de Belgische Staat, met 2
gewestelijke staten: Vlaanderen en Wallonië, en een federale stad : Brussel. Elke staat zou over een wetgevende kamer beschikken, en een uitvoerende macht onder leiding van een gouverneur-generaal. Er wordt
gepreciseerd: "evenzoo staan wij het behoud voor, in de Grondwet, van
de grondbeginselen van de inrichting der provincieën en gemeenten. De
gemeentewet en de provinciale wet zullen dan gewestelijke wetten worden." En in hun ontwerp van federale grondwet nemen zij het libellé van
de bestaande grondwet met betrekking tot de provincies integraal over.
In het uitvoerig verslag over dit voorstel dat op 29 october 1947 aan de
Kamer wordt voorgelegd 55 wordt niet de grond van de zaak behandeld,
maar alleen de grondwettelijke onmogelijkheid (art. 25, 131 en vooral 84
van de grondwet) om tijdens een regentschap een grondwetsherziening
5 3 J. Lothe, Le Mouvement walion: divisions, fluctuations et prélude à la mufation in Wallonie ... , p. 327.
5 4 Parlementaire Bescheiden. Kamer. Zitting 1946147, no 257.
55 Id., no 534.
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door te voeren. De Kamer zal haar bijzondere commissie hierin volgen.
Maar de Waalse federalisten laten het daarbij niet.
Ondertussen doen zich twee voor ons symptomatische feiten voor. Op
14 mei 1946 dient C. Huysmans en drie partijgenoten in de Kamer een
wetsvoorstel in om het bestuur van de grote steden te onttrekken aan de
voogdij van de Bestendige Deputaties en over te dragen aan de regering 56 •
Op 1 juli 1947 spreekt de gouverneur van Namen, R. Gruslin, een belangrijke openingsrede uit voor de provincieraad, waarin hij waarschuwt voor
de toenemende centralisatie, en de neiging, in sommige kringen van het
centraal bestuur, om de provincies als overbodig te beschouwen. Zijn
stem weerklinkt echter als die van een roepende in de woestijn 57 • Nochtans was zijn vrees niet ongegrond : met de wet van 2 december 1946 op
de stedebouw werd een tendens ingezet om steeds meer beslissingsmacht
aan het centraal bestuur toe te kennen, ten nadele van de plaatselijke
besturen : gemeenten of provincies. Zo ontneemt de wet van 9 augustus
1948 aan de provincies de bevoegdheid om nieuwe vaarten of wegen
aan te leggen. Ondertussen had de wet van 16 juni 1947 het K.B. nr. 87
van 30 november 1939 bevestigd, waarbij de goedkeuring van sommige
gemeentelijke beslissingen van de koning aan de gouverneur wordt overgedragen, en werd deze bevoegdheid door het Regentsbesluit van 6 oktober 1947, in het kader van de administratieve deconcentratie, voor de
tweede keer uitgebreid.
Van een heel andere aard was het wetsvoorstel van W. Eekelers en
vier andere socialistische volksvertegenwoordigers, op 30 november 1948
in de Kamer neergelegd : het wilde de Bestendige Deputatie uitbreiden tot

56 Id. , Buitengewone Zitting 1946, no 71. Door de daaropvolgende regeringscrisis
verviel dit voorstel dat niet meer hernomen werd.
5 7 R. Gruslin, Le provincialisme. Discours prononcé ... Ie 1er juillet 1947, Namur
1971, 20 p.
p. 11 : "Cependant nous avons eu à plusieurs reprises, en ces derniers temps,
des échos assez nets de ce que, dans certaines sphères dirigeantes de l'activité politique nationale, on estimait l'organisation provinciale chose surannée, vestige démodé
d'une époque révolue. Les tendances nouvelles des doctrines administratives réclamera:ient, d'après certains, des solutions radicales. La décentralisation administrative,
qui fut si profitable à notre pays, serait un stade dépassé. La réforme de l'Etat
exigerait, ou presque, la disparition des provinces. Le pouvoir central devrait
passéder une omnipotence absolue pour diriger la nation au mieux de ses intérêts .

. . . je dis tout de suite à ces réformateurs tout gorgés de science abstraite qu'ils
font fi dans leurs raisonnements savants d'un principe essentie! : c'est que l'administration d'une Nation ne s'édifie pas théoriquement sans tenir compte du caractère
propre du pays à conduire et du fond historique qui précède sa naissance ... "
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zeven leden, verkozen volgens de evenredige vertegenwoordiging. Dit was
een oude socialistische aanspraak, die het moest mogelijk maken de
katholieke overmacht in het bestuur van de provincies te breken 58 •
Van hun kant dienden de Waalse socialisten J. Allard en E. Yernaux
en de liberaal R. George op 25 oktober 1949 in de Senaat een wetsvoorstel in tot oprichting van 'gewestelijke raden van advies' (die samen
met de provincieraden verkozen en ontbonden zouden worden) 59 • Het is
de verre aanloop voor de latere economische gewestraden. Veel duidelijker
komt de Waalse federali~tische tendens tot uiting in het wetsvoorstel van
zes Waalse volksvertegenwoordigers, op 27 januari 1950 ingediend, om
een 'volksraadpleging over het Waalse vraagstuk' te organiseren, met als
vraag: "Vindt U dat er aanleiding bestaat om aan Vlaanderen en aan
Wallonië binnen het raam van een Belgische bondstaat, zelfbestuur te
verlenen ?" 60 •
Maar in die tijd werd de volle politieke aandacht opgeëist door de
ontknoping van de Koningskwestie. De volksraadpleging van 12 maart
1950 bracht voor het eerst de duidelijke meningsverschillen aan het licht
tussen Vlaanderen en Wallonië, en de insurrectionele stakingen in Wallonië, bij de ontknoping van de Koningskwestie, zouden, onder impuls van
A. Renard, ook een federalistische oriëntatie krijgen. Misnoegd over de
ontknoping, gaan ook sommige Vlamingen in die richting denken. Reeds
op 10 juni 1950 werd een Vlaams komitee voor federalisme gesticht.
Zowel op de IJzerbedevaart van 1950, als tijdens het congres van de
Demokratische Vlaamse Jongeren te Koksijde, op 9-10 september 1950,
werd aangedrongen op een grondige studie van het federalisme, en op de
splitsing van het ministerie van Openbaar Onderwijs en alle openbare
diensten met culturele opdracht, teneinde de kulturele zelfstandigheid
van Vlaanderen te verzekeren 6 1 •
Door de wet van 18 mei 1949 werd het aantal zetels in het parlement
aangepast aan de bevolking. (In de Kamer van 202 naar 212.) Daarbij

58 Id., Zitting 1948/ 49, no 36. Dit ·voorstel wordt in 1952 opnieuw ingediend,
maar op voorstel van de commissie verworpen, cfr. id., Zitting 1951 152, no llO en
487.
5 9 1d., Senaat. Buitengewone Zitting 1949, no 14, het voorstel beoogt de oprichting
van drie gewestelijke raden wier advies zou kunnen ingewonnen worden "over al de
kwesties betreffende het politiek, administratief, economisch, maatschappelijk of
geestelijk leven in hun gewest". Het zal op 24.06.1954 opnieuw worden ingediend,
maar tot tweemaal toe naar de werkzaamheden van het Harmeicentrum worden
verwezen.
GO Id. , Kamer. Zitting 1949150, no 189.
61 H. Todts, Hoop en Wanhoop der Vlaamsgezinden , deel 1, Leuven, 1961, p. 219.
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kwam het aantal zetels in het Vlaamse landsgedeelte definitief hoger te
liggen dan deze in het Waal se landsgedeelte : in de Kamer : 104 voor
Vlaanderen, 76 voor Wallonië en 32 voor Brussel, in de Senaat: 52
voor Vlaanderen, 38 voor Wallonië en 16 voor Brussel (rechtstreeks verkozen senatoren). Dit leverde de Waalse federalisten een nieuw argument
op. Op 3 juni 1952 dienden F. Van Belle en J. Merlot in de Kamer
opnieuw een voorstel in tot grondwetsherziening, dat op 14 oktober 1953
afgewezen wordt, en op 26 november 1953 hernomen door zes senatoren
(onder wie E. Yernaux, F. Dehousse, en L.E. Troclet)6", waar het op
25 februari 1954 eveneens werd verworpen.
In de identieke toelichting van beide voorstellen wordt verwezen naar
hoger vermeld Vlaams overwicht, maar ook naar "De centralisatie van
de Staat (die) almaardoor drukkender (werd) ten nadele van het administratief, cultureel en economisch leven van beide gemeenschappen". De
voorstellen waaraan ditmaal geen ontwerp van federale grondwet was
toegevoegd, beoogden de "Structurele omvorming van België op grondslag van de erkenning van twee ethnische gemeenschappen: de Waalse
gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap, alsmede van drie territoriale
entiteiten: Wallonië, Vlaanderen en het federaal gebied gevormd door de
Brusselse agglomeratie". Over de rol van de provincie wordt niet gesproken, die blijft dus ongewijzigd.
Maar ondertussen gaat de toenemende centralisatie, gepaard aan een
schuchtere administratieve deconcentratie, verder haar gang. De wet van
1 juli 1952 kent aan de Staat het recht toe zelf officieel technisch onderwijs in te richten (sinds de wet van 10 juli 1933 mochten alleen de gemeenten en provincies dit doen), en op 15 december 1952 wordt het K.B.
van 30 november 1939 nog maar eens uitgebreid en wordt de goedkeuring van een aantal beslissingen van de gemeenteraden in verband met
sommige gemeentelijke taksen, van de koning aan de gouverneur overgedragen.
Op 3 december 1952 publiceerden een aantal Waalse en Vlaamse
federalisten onder leiding van F. Schreurs en W. Couvreur, een gemeenschappelijk federalistisch programma en een manifest dat de Belgische
structuren wil aanpassen aan het bestaan van de twee volksgemeenschappen. Het voorzag geen wijzigingen voor de provincies.
Vanaf 1953 komen wij, op het parlementaire vlak in een stroomversnelling van voorstellen en ontwerpen tot herziening van de Grondwet,
62 Id., Kamer. Zitting !951/52, n° 453 en Senaat. Zitting 1953154, no 43. Dit
voorstel wordt nogmaals hernomen in de Kamer op 13 juli 1961 door S. Paque e.a.
(id., Kamer. Buitengewone Zitting 1961, no 140/1).
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die pas in 1967-1971 hun beslag zullen krijgen, meerdere hiervan belangen
de provincies rechtstreeks of onrechtstreeks aan. Wij vermelden de
bijzonderste.
Op 7 juli 1953 diende volksvertegenwoordiger R. Van Elslande een
amendement in op het regeringsontwerp tot grondwetsherziening - dat
voorzag de Belgische grondwet aan te passen aan de nieuwe supranationale
instellingen - , waarin de oprichting voorgesteld wordt van 'gewestelijke
cultuurkamers' 63 • Deze zouden samengesteld worden "uit afgevaardigden
van het Parlement, en van de provinciale raden, en uit gecoöpteerde
leden". Op 9 juli 1953 dienden de socialistische volksvertegenwoordigers
Pierson, P.H. Spaak en M. Buset een amendement in dat neerkwam op
het verminderen van het aantal provincies64 •
Vermindering van het aantal provincies, maar met uitbreiding van hun
bevoegdheid was ook het opzet van het voorstel van A. Buisseret, op
26 november 1953 in de Senaat gedaan~ 5 , waar zoals gezegd het reeds
vermelde voorstel van de Kamerleden Van Belle en Merlot, dezelfde dag
opnieuw werd ingediend. Op 17 december 1953 poogde van zijn kant
senator P. Nothomb een 'provinciale senaat' te doen aanvaarden, dit is
een senaat bestaande uit gecoöpteerde en uit rechtstreeks verkozen senatoren; maar hun aantal zou voor ieder provincie hetzelfde zijn, zodat het
Vlaamse demografisch overwicht in de Senaat niet meer zou gelden66 en
een grotere vertegenwoordiging van de weinig bevolkte provincies, zoals
Luxemburg, zou verzekerd zijn.
Daarna verdwijnen de voorstellen tot grondwetsherziening voor enkele
jaren uit de parlementaire activiteiten, omdat de opeenvolgende parlementen ofwel niet tot constituanten werden uitgeroepen, of omdat de
regering er niet over de vereiste tweederde meerderheid beschikte om
grondwetsherzieningen door te voeren67 en omdat de volle politieke aandacht opgeëist wordt door de nieuwe schoolstrijd, evenals door de gebeurtenissen in Belgisch Congo.
Ondertussen stond de toenemende centralisatie niet stil. Zo werden
door de wetten van 19 maart 1954 op het nationaal studiefonds, 27 juli
63 Id., Kam er. Zitting 1952 / 53, no 611. R. Van Elslande zal op 5 mei 1954 (id.,
Kamer. Buitengewone Zitting 1954, no 8/ 1) dit voorstel hernemen als een afzonderlijk wetsvoorstel; in 1958 wordt het door de regering overgenomen. Na vele kronkelwegen zou dit leiden tot de oprichting va n de Cultuurraden.
6 4 Id., no 628.
6 5 Id. , Senaat. Zitting 1953154, no 41.
6 6 Id., no 102.
6 7 De volgende parlementen zetelden als co nstituante : na de verkiezingen van
11.04.1954, 1.06.1958, 23 .05. 1965 en 31.03.1968.
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1955 op het lager en op het technisch onderwijs, en 27 juni 1956 op het
Speciaal Onderstandsfonds, de bevoegdheden van de Staat steeds maar
uitgebreid, en werden een aantal bevoegdheden van de Bestendige Deputaties ingeknot en in feite uitgehold 68 • Maar men dacht ook af en toe aan
de administratieve deconcentratie. Een nieuwe K.B. van 22 maart 1954
hernam en verhoogde het aantal beslissingen van gemeenteraden en kerkfabrieken dat niet langer meer aan de goedkeuring van de koning, maar
aan die van de gouverneur onderworpen waren. Hetzelfde gebeurde op
21 januari en 24 februari 1960.
De grote gebeurtenis in die jaren was echter de publicatie, op 24 april
1958 van het eindverslag van het z.g. 'Studiecentrum Harmel' 69 • In de
Politieke Afdeling werd een afzonderlijke studie gewijd aan de Centralisatie en de structuurhervormingen. De tot dan toe gedane voorstellen van
grondwetsherziening werden er ontleed, en men haalde er - voor wat
de provincies betreft- de volgende synthese uit :
- uitbreiding van de provinciale bevoegdheid door decentralisatie;
- verhoging van het aantal zittingen van de provincieraden;
- recht op vereniging van de provincies met een welbepaald doel
(interprovincialen);
- afschaffing van de onverenigbaarheid van de parlementaire en provinciale mandaten.
De Bestendige Deputatie moet zich een voorzitter en een secretaris
kunnen kiezen, haar rol zou moeten herleid worden tot die van beheerder
van de provincie.
Van zijn kant zou de gouverneur- die zou moeten benoemd worden
op dubbele voordracht van de Bestendige Deputatie en van de parlementsleden van de provincie - moeten optreden uitsluitend als vertegenwoordiger van het centraal bestuur en voogd van de gemeenten, hij zou
hierbij worden bijgestaan door een raad bestaande uit de arrondissementscommissarissen - wier rol zich zou beperken tot die van adjuncten
van de gouverneur - en de directeurs van de provinciale diensten van
Omstandige verklaringen hierover in de rede van gouverneur A. Mariën
Onderzoek van de recente wetgeving uit het oogpunt van centralisatie en decentralisatie voor de provincieraad van Oost-Vlaanderen gehouden in 1961.
69 Parlementaire Bescheiden. Kamer. Zitting 1957158, no 940. De oprichting van
het "Centrum van Onderzoek voor de nationale oplossing van de maatschappelijke,
politieke en rechtskundige vraagstukken van de verschillende gewesten van het land",
was op 21.05.1946 door P. Harmei en 5 andere katholieken voorgesteld en door de
wet van 3.05.1948 opgericht voor de duur van 2 jaar. Door de wetten van 13.07.1951
en 12.11.1953 was zijn bestaan verlengd tot 15.06.1952 en 31.12.1953. Het bevatte
vier Afdelingen : de Demografische, de Economische, de Politieke en de Culturele.
68
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het Rijk. Deze raad zou in eerste aanleg - en mits mogelijkheid van
beroep bij de Raad van State - de betwiste zaken beslechten. Dit was
reeds door het C.E.R.E. in 1937 voorgesteld.
Verder sprak deze afdeling zich uit voor een rechtstreeks verkozen
tussenlichaam tussen de provincies en de gemeenten, onder de vorm van
een agglomeratieraad voor de verstedelijkte gebieden of een landelijke
streekraad voor de plattelandsdorpen (federaties).
Als algemene hervorming prijst het Harmei-Centrum een ganse reeks
punten aan die gaan van een paritaire Waals-Vlaamse vertegenwoordiging
in de overheidsorganismen, met verdubbeling van het Ministerie van
Onderwijs, oprichting van cultuurraden en sociaal-economische adviesraden, tot een daadwerkelijke decentralisatie en een grotere financiële
autonomie voor gemeenten en provincies, gepaard aan een efficiënte
administratieve deconcentratie, waarbij alle provinciale afdelingen van de
grote centrale administraties onder het gezag van de gouverneur worden
geplaatst, benevens het clicheren van de taalgrens, de aanpassing van de
bestuurlijke en gerechtelijke grenzen aan deze taalgrens, en het uitsplitsen
van Brabant in drie provincies.
Op het vlak van de provincie wilde men dus duidelijker de lijn trekken
tussen de bevoegdheden van de Bestendige Deputatie en deze van de
gouverneur, en beider macht uitbreiden ten koste van het centraal bestuur.
Sinds 1958 was een economische crisis uitgebroken, die gans het land
trof, maar die vooral in Wallonië zeer pijnlijk toesloeg. Het toenemende
deficiet van de steenkolenmijnen bracht de E.G.K.S. ertoe de Belgische
regering tot een saneringsplan in deze sector te verplichten. Saneren
betekent: mijnen sluiten. Van 1 januari 1959 tot december 1964 zouden
er 48 gesloten worden, gelijktijdig daarmee zouden de plannen rijpen en
uitgevoerd worden om in Vlaanderen het belangrijke metalurgisch complex van Sidmar in te planten. En in 1962 publiceerde Professor
A. Sauvy, op verzoek van de Conseil Economique W allon, zijn onrustwekkend rapport over de veroudering van de Waalse bevolking' 9 • Op
een ander vlak was het land in een bewogen controverse betrokken,
omtrent de overheveling van de Voerstreek van Wallonië naar Vlaanderen, met als compensatie de overheveling van de streek van Moeskroen
en Komen van West-Vlaanderen naar Henegouwen.
Door de wet van 18 juli 1959 op de 'economische probleemgebieden'
deed de regering een poging om aan deze crisis het hoofd te bieden. Deze
70 Zie voor dit alles, H . Hasquin, Naissance de la Wallonie in Wallonie ...
llistoire-Economies-Sociétés, t. 2, pp. 335-341.
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wet is voor ons onderwerp belangrijk enerzijds omdat voor het eerst de
provincies betrokken worden in de algemene economische politiek - zij
worden betrokken bij de oprichting van vennootschappen voor de gewestelijke ekonomische uitrusting en hebben het recht onteigeningen te doen
van economisch belangrijke terreinen-, en anderzijds omdat deze wet de
eerste stap is in de richting van de regionalisering van de economische
politiek, die tot dan toe als een nationale aangelegenheid werd beschouwd.
Dit is een fundamentele koerswijziging die op termijn ver-strekkende
economische maar ook politieke gevolgen zou hebben. De term 'economisch gewest' wordt hier voor het eerst gebruikt, maar dan in de betekenis
van locale economische entiteit.
De onrust die zich in Wallonië manifesteerde, uitte zich, op het parlementaire vlak o.m., op 3 maart 1960 in een "wetsvoorstel tot instelling
van een studiecommissie voor de gelijkheid tussen Vlamingen en Walen"
dat het idee van een paritair samengestelde Senaat hernam. Het bleef
zonder gevolg 71 •
De wet van 1959 had echter nog niet de verhoopte verbeteringen
gebracht, toen de regering, na de Congo-crisis, op 27 september 1960
haar wetsontwerp indiende op de " economische expansie, de sociale
vooruitgang en het financieel herstel", die op 14 februari 1961 als z.g.
'eenheidswet' zou van kracht worden.
Deze wet trad als catalysator op niet alleen voor het Waalse ongenoegen over de economische toestand, maar ook voor de Waalse eis voor
structuurhervormingen, en kortweg voor het Waalse nationalisme dat tot
dan toe- zoals aanvankelijk de Vlaamse Beweging- vooral de intellectuele middens beroerde, en nu onder impuls van A. Renarden de Waalse
afdelingen van A.B.V.V. en B.S.P., via de soms insurrectionele stakingen,
ook het arbeidersmilieu bereikte.
Reeds in 1959 hadden de Waalse socialisten op een congres het federalisme voorgesteld als een "mesure de salut public". De algemene staking
brak uit op 20 december 1960, om pas een maand later, - officieel op
22 januari 1961 - , te eindigen. Op 2 januari eisten afgevaardigden
van de Waalse federaties van de B.S.P., politieke structuurhervormingen,
op 13 januari stemden de Waalse socialistische volksvertegenwoordigers
hiermee in.
De partijleiding van de B.S.P. zal hen echter niet volgen, wat aanleiding
zal zijn, op 24 februari 1961, voor A. Renard, om ontslag te nemen als
adjunct-secretaris van het A.B.V.V. en kort daarop, met het oog op de
verkiezingen van 26 maart, over te gaan tot de stichting van de Mouve71
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ment Populaire Wal/on.
De eenheidswet is voor ons onderwerp van uitzonderlijk belang, niet
alleen omdat de economische bevoegdheden van de provincies erdoor
uitgebreid worden, maar ook, en niet in het minst, omdat de centraliserende tendens van het middenbestuur er een hoogtepunt bereikte:
het statuut en het vaststellen van de wedden van provincie- en gemeentepersoneel, alsook een ganse reeks beslissingen van de gemeentebesturen
werden er aan het toezicht van de Bestendige Deputatie en de Gouverneur onttrokken, en aan de minister van Binnenlandse Zaken overgedragen. De regering zou zelfs nog een stap verder gaan, met de wet van
22 februari 1961 betreffende de maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer. Hier eigende de Staat zich het recht toe, zelf, in
plaats van en namens de provincies en gemeenten, op te treden bij de
oprichting van deze maatschappijen en de samenstelling van hun raad van
beheer7 2 •
De administratieve overbelasting van het centraal bestuur die de eenheictswet meebracht was van dien aard, dat de volgende regering (LefèvreSpaak) reeds op 27 juli 1961 een wet deed stemmen die de meeste van
de bepalingen betreffende de goedkeuring van gemeentelijke beslissingen
milderde, door de goedkeuringsmacht, voor de gemeenten van min dan
10.000 inwoners, van de minister aan de gouverneur (en niet meer, zoals
voorheen, de Bestendige Deputatie) over te dragen, maar dan binnen
de door de Koning bepaalde normen. - Alweer een verschijnsel van
administratieve deconcentratie. Deze wet werd op 27 juni 1962 gevolgd
door een andere gelijkaardige wet, die art. 86 en 87 van de gemeentewet
wijzigde. Voor gemeenten van min dan 10.000 inwoners werd de annulatiemacht voor de beslissingen van de gemeenteraad en de C.O.O. van
de koning op de gouverneur overgedragen. Rond deze wet ontspon er
zich in de Senaat op 20 en 22 maart 1962 een grondig debat. Is deze wet
in overeenstemming met art. 108 van de Grondwet? En kan de koning
zijn beslissingsmacht naar een ondergeschikte delegeren, zonder zelf nog
in deze beslissing te kunnen tussenkomen (evocatierecht)? De wet werd
in die zin aangepast. Op 10 december 1962 en 23 december 1963 zullen
dan weer Koninklijke Besluiten volgen die de overdracht van de goedkeuringsmacht over een aantal gemeentelijke besluiten (K.B. van 9 maart
1935 en 22 maart 1954) van de Koning naar de gouverneur uitbreiden.
Het zijn kleine toegevingen van administratieve aard, die gepaard gaan
met andere onopvallende maatregelen die de macht van het centraal
bestuur gevoelig vergroten : enerzijds het vastleggen van algemene nor12
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men, hetzij voor het toekennen bijvoorbeeld van studiebeurzen door de
Bestendige Deputaties, hetzij voor het goedkeuren van kaders of wedden
voor het provincie- en gemeentepersoneel, hetzij voor de verdeling van
de aandelen in het Fonds der Gemeenten of het Gemeentefonds voor
Openbare Onderstand, waardoor de beslissingsmacht van de ondergeschikte besturen beperkt en ingekaderd worden; anderzijds was er de toenemende subsidiëring (die tot 75 % kan gaan) waardoor het Centraal bestuur,
in feite besliste over de werken door gemeenten of provincies uit te voeren.
Tenslotte wijst A. Mariën, aan wie wij al deze gegevens ontlenen, er
nog op dat, terwijl de ondergeschikte besturen hun oude bevoegdheden
blijven bewaren, de nieuwe bevoegdheden voor domeinen waar overheidsinmenging zich opdringt (men denke bv. aan de milieubescherming) steeds
door de Staat worden opgenomen 73 •
Op 7 februari 1961 - in volle crisis rond de eenheidswet - dienden
een aantal Waalse federalistische senatoren in de Senaat een voorstel in,
waarin de idee van een paritaire Senaat weer voorkomt74, dezelfde idee
werd hernomen op 9 februari 1961 in de Kamer, door de communisten
G. Moulin en Th. Dejace, die er nog twee punten aan toevoegden: de
nationale lijstverbinding voor de Kamerverkiezing, en de rechtstreekse
verkiezing van gewestraden die tussen de centrale overheid en de provincies zouden plaats nemen 7 5 • Deze voorstellen zullen zij, met drie andere
partijgenoten, op 5 mei 1961 hernemen H;, terwijl zij op 27 juni 1961
een ander voorstel doen tot oprichting van "voorlopige gewestelijke raden
in afwachting van de herziening van de grondwet" 7 7 die door de regering
Lefèvre-Spaak op 2 mei 1961 werd aangekondigd. Maar het pas verkozen
parlement was geen constituante, en dus zou de grondwetsherziening zo'n
vaart niet gaan. Niettemin dienden S. Pacque en anderen op 13 juli 1961
in de Kamer, opnieuw het oude federalistische voorstel in van F. Van Belle
en J. Merlot uit 1952; gevolgd op 9 januari 1962, door de Volksunie
onder leiding van F. Van der Eist, met een federalistisch voorstel, waarin
het in 1952 door Schreurs en Couvreur opgemaakt ontwerp van federale
grondwet wordt opgenomen 78 • Het regende overigens voorstellen tot
grondwetswijzigingen, en op 24 oktober 1962 werd een werkgroep
Id., pp. 14-17.
Parlem entaire Bescheiden. Senaat. Zitting 1960161, no 123. Ondertekenaars
zijn : F. Dehousse, L.E. Troclet, M . Busieau, R. üelor, L. Desmet en J. Chot.
75 Id., Kam er. Zitting 1960161, no 708 / 1.
7G Id., Kamer. Buitenge wone Zitting 1961, no 1211. Zij zullen deze voorstellen
nog hernemen op 9 en 18 rnaart 1965.
77 Ibid. , no 94 / 1.
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geïnstalleerd, onder leiding van P. Vermeylen, die moest onderzoeken
welke artikels van de grondwet in aanmerking kwamen voor een herziening die de verhoudingen tussen Vlamingen en Walen kon normaliseren. Ruim een jaar later, op 6 november 1963, maakte eerste minister
Lefèvre de conclusies van deze werkgroep aan de drie voorzitters van de
z.g. nationale partijen over. Deze vatten vanaf 14 januari 1964 een
'Rondetafelconferentie' aan, die op 26 januari 1965 uitmondde in een
akkoord, waaraan de liberalen zich in extremis onttrokken.
Terwijl deze onderzoeken en besprekingen aan gang waren, en meestal
in functie ervan, werden links en rechts voorstellen gedaan of proefballonnetjes opgelaten.
In juni 1962 legde oud-minister P. Van Zeeland een decentralisatieplan voor, dat hij in october 1966 zal hernemen, en dat in feite niet veel
verder ging dan de hervormingen voorgesteld door het C.E.R.E. in 1937.
Hij hernam het idee van een paritaire senaat, en wilde deconcentreren
naar 11 provincies toe (Brabant werd uitgesplitst in drie provincies),
die echter alleen uitvoerende bevoegdheid zouden hebben, de conceptie
van de politiek bleef centraal en unitair 79 • Dit plan weerhield even de
aandacht, omwille van de naam van zijn ontwerper.
Veel belangrijker was het plan dat door Minister J. de Saeger ontworpen werd, na het C.V.P.-congres van 1961 te Oostende, en dat in
november 1963 het licht zag, zonder echter ooit het parlement te bereiken.
Dit plan was uitgewerkt in een werkgroep uitsluitend samengesteld uit
Vlaamse parlementaire en leden van de Bestendige Deputaties. Het voorzag een grote politieke decentralisatie naar de provincies toe, het invoeren
van de evenredige vertegenwoordiging in de Bestendige Deputaties en de
verhoging van het aantal leden ervan, en de mogelijkheid tot interprovinciale samenwerking8 0 • Het plan werd door de socialisten afgewezen
omdat het katholiek overwicht via de provincies - waar zij in 7 van de
9 provincieraden de meerderheid hadden - zou vergroten en ook door
de Waalse P.S.C., die precies in de twee belangrijkste Waalse provincieraden - Luik en Henegouwen - de meerderheid niet hadden ! Het werd
overigens voorbijgestreefd door de Rondetafelconferentie. In oktober
1963 deed ook de Mouvement Ouvrier Chrétien een voorstel van provinciale decentralisatie. Het belangrijkste voorstel was echter wel dit van de
katholieke Walen J. Duvieusart, A. Versé en E. Adam, op 14 mei 1964
in de Senaat neergelegd. Het beoogde "de vereniging van provincies met
het oog op een politiek van gewestelijke decentralisatie", door de oprich79
80

H . Todts, o.c., dl. 3, p. 296 en Revue Générale, 12.10.1966.
Ibid.

49
4

ting van twee interprovinciale verenigingen, bestaande uit respectievelijk
de Vlaamse en Waalse provincieraden (elk met inbegrip van Brabant
die tot beide behoort), en een uitvoerend college of 'gewestraad' samengesteld uit de Bestendige Deputaties. Doel was zowel de culturele ontplooiing van de twee taalgemeenschappen als hun economische en sociale
ontwikkeling. Zij zouden kunnen adviezen geven aan regering en parlement en aan de provincieraden. In feite gold het hier een toepassing op
de provincies van de wet van 1 maart 1922 op de intercommunalen51 •
Ook dit voorstel werd voorbijgestreefd door de Rondetafelconferentie,
waarvan de resultaten gepubliceerd, en verwerkt werden in het 'Ontwerp
van verklaring betreffende de herziening van de grondwet' door Minister
A. Gilson, op 3 maart 1965, in de Kamer ingediend 82 •
De verdienste van de Rondetafelconferentie is ongetwijfeld dat zij zich
niet meer beperkt heeft tot algemene principes - zoals het Centrum
Harmei nog in grote mate had gedaan - , maar een reeks zeer conrete
oplossingen voorstelde. Zo wordt de decentralisatie op het administratief
vlak concreet aanbevolen op het gebied van de openbare werken. De
Staat zou alleen nog instaan voor de werken aan waterwegen, havens,
stuwen, hoofd- en autowegen, al de andere openbare werken zouden
hetzij door de gemeenten, onder uitsluitend administratief toezicht van de
provincies, hetzij door deze laatste zelf worden uitgevoerd, mits technisch
toezicht van de Staat. Om dit mogelijk te maken zou de subsidiëring vervangen worden door een systeem van jaarlijkse dotaties via drie fondsen :
één voor gemeentewerken, één voor provinciale werken en een schoolfonds. Een gelijke regeling werd voorgesteld voor de volksgezondheid, de
huisvesting en de landbouw. De provincies zouden inspraak krijgen in de
sociale programmatie van de regering. De voogdijmacht over de gemeenten zou beperkt worden tot één enkel niveau : dat van de provincies, en
gerationaliseerd (toevertrouwd aan de gouverneur, en niet meer aan de
Bestendige Deputatie), terwijl gemeenten en provincies over een reële
financiële autonomie zouden beschikken, dank zij, alweer een systeem
van dotaties.
Voor de verbetering van de werking van de provinciale overheid werd
voorgesteld de onverenigbaarheid van de parlementaire en provinciale
mandaten af te schaffen, het aantal leden van de Bestendige Deputatie
aan te passen en er de evenredige vertegenwoordiging in te voeren, haar
een voorzitter te laten verkiezen, en tenslotte aan de provincieraad de
mogelijkheid te bieden haar vertrouwen of wantrouwen in haar Bestendige
81
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Deputatie uit te spreken door een stemming. De provincieraad zou ook
vaker kunnen samenkomen.
Naar deze besluiten van de Rondetafelconferentie zal men jarenlang
verwijzen als naar een bijbel. Het merkwaardige is dat de meeste van
de hier opgesomde voorstellen niet eens een grondwetsherziening impliceerden, zij konden bij K.B . en gewone wet worden toegepast. Dat was
ook de conclusie van de bijzondere Kamercommissie die op 18 maart 1965
verslag uitbracht over de voorgestelde grondwetsherziening. Alleen de
voorgestelde oprichting van grote agglomeraties en federaties van gemeenten vereiste de herziening van art. 108 van de grondwet 83 •
Het B.S.P.-bureau zou echter niet akkoord gaan met alle voorstellen
van Minister A. Gilson, omdat zij verder gingen dan het akkoord van de
Rondetafelconferentie.
Na de verkiezingen van 23 mei 1965, werd de regering Lefèvre-Spaak
opgevolgd door de regering Harmel-Spinoy, die op 27 juli verklaarde
zich te houden aan de afspraken van de Rondetafelconferentie. Dat deed
ook de daarop volgende katholiek-liberale regering Vanden Boeynantsde Clercq, op 19 maart 1966.
In de loop van 1966 werd aan Waalse katholieke zijde, opnieuw het
plan van J. Duvieusart voor de oprichting van interprovinciale verenigingen, naar voren geschoven. Daarover verklaarde J. Duvieusart in een
interview met de Pourquoi Pas ? " Je demande la reconnaissance d'une
personnalité de droit public pour la Wallonie et la Flandre. Cela suppose,
par exemple, Ie maintien des conseils provinciaux que les fédéralistes, eux,
veulent supprimer, faisant curieusement du centralisme à l'échelon fédéraliste. E n réalité, il faut trouver une forme juridique à la nécessaire
décentralisation" 84 • Op een studiedag in november 1966 sprak de M.O.C.
zich eveneens in die zin uit 85 •
In een vraaggesprek met De Standaard sloot ook de nationale voorzitter van de C.V.P., R. Houben, zich hierbij aan, ofschoon hij zich
verzette tegen de economische decentralisatie - die meer en meer in
Europees perspectief dient gezien te worden. Houben hernam ook de
idee van een regionale senaat, en vond de besluiten van de Rondetafelconferentie voorbijgestreefd 86 • Ondertussen kondigde Minister H.
Vander Poorten tijdens een bijeenkomst van het Vlaams Liberaal Ver-
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bond, de aanstaande neerlegging aan van een wetsontwerp voor verregaande decentralisatie naar de provincies en gemeenten toe van een aantal
bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid, de landbouw, de
industrie, de handel en het urbanisme 87 •
Op 22 februari 1967 hernam de P.S.C. senator V. Barbeaux in een wetsvoorstel het plan Duvieusart, maar maakte een onderscheid tussen de
interprovincialen met een specifieke opdracht en de andere die alle provincies van een zelfde taalgebied zouden omvatten en alleen een advisererrde bevoegdheid hebben. Het uitvoerend orgaan van deze laatste
zou rechtstreeks verkozen moeten worden 88 • Op het congres van Rénovation W allonne op 11 maart 1967 ging men nog een stap verder : "Les
assemblées régionales recevraient les pouvoirs des conseils provinciaux
actuels et en matières économiques et sodales un pouvoir concurrent du
pouvoir central" 89 •
Dit was dan het Waalse katholieke standpunt. De Waalse socialisten
van hun kant, legden de nadruk vooral op de economische regionalisering.
Tijdens hun Congres van 11 en 12 maart 1967 te Doornik eisten zij
" l'instauration en Belgigue d'un régime de type fédéral" en meer bepaald
de oprichting van een Waals planbureau, een Waalse investeringsmaatschappij en de juridische erkenning van de gemeenschappen, die moeten
voorzien worden van een gewestraad samengesteld uit parlementairen,
afgevaardigden van de provincieraden, en de economische en sociale
milieus 90 •
Van hun kant werkten de C.V.P. Jongeren een hervormingsplan uit,
dat op 3 juli 1967 door hun voorzitter, W. Martens aan de pers werd
voorgesteld. In tegenstelling tot de partijleiding vonden zij dat de decentralisatie zich niet mocht beperken tot de provincies, maar minstens moest
leiden tot de oprichting van interprovinciale raden, ofwel raden samengesteld door de Vlaamse en Waalse groepen van Kamer en Senaat 91 •
Dat was ook de opvatting van de Volksunie.
Ondertussen kondigde Minister H. Vander Poorten nogmaals aan dat
een ministerieel kornitee bestudeerde "welke bevoegdheden van het rijksbestuur naar de provincie kunnen worden overgeheveld" 92 • Op 27 september 1967 kondigde C.V.P. voorzitter R. Houben op zijn beurt een
wetsvoorstel tot decentralisatie aan. Hij ontvouwde hierbij een plan
L e Soir, 20.12.1966.
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- het z.g. plan Houben - waarin voorzien werd dat de uitvoering van
de wetten voortaan aan de (elf) provincies zou worden toevertrouwd. De
bevoegdheden van de provincies werden uitgebreid niet alleen met wat
op de Rondetafelconferentie werd beslist, maar ook met sommige aspekten
van de gezondheidszorg, het toerisme, de civiele bescherming, de oprichting van grondregies en de coördinatie van gemeentelijke werken. De
beslissingen van de provincieraad behalve de begrotingen en rekeningen,
zouden niet meer aan koninklijke goedkeuring onderworpen worden en
zij zouden alleen nietig verklaard kunnen worden indien zij strijdig zijn
met de wet (en niet meer met het algemeen belang). De voogdij over de
gemeenten wordt alleen nog door de Bestendige Deputatie uitgeoefend.
Deze wordt door de provincieraad verkozen, en zou door hem kunnen
afgezet worden. Zij zou het uitvoerend orgaan van de Raad vormen (niet
meer de gouverneur) en haar jurisdiktiooele bevoegdheid zou aan de
rechtbanken worden overgedragen. De Raad zou vaker samen komen
en zou ook met andere provincieraden kunnen samenwerken. De gouverneur zou optreden als commissaris van de regering, en hoofd van alle
provinciale staatsdiensten die de vergaderingen van de topambtenaren
van deze diensten voorzit 9 3 • Het 'plan-Houben' was in feite een aangevulde en verbeterde uitgave van het 'plan-de Saeger'. Het was uitgewerkt
in de schoot van de C.V.P.-P.S.C., door parlementairen en deputatieleden
uit beide landstreken, en opgesteld door de secretaris-generaal van de
C.V.P., Leo Tindemans.
Op 14 en 15 oktober 1967 nemen ook de Vlaamse Socialisten, tijdens
hun congres te Kieroskerke stelling in het probleem van de decentralisatie.
Tegen de verslaggever A. Vranckx in, die voorstander is van een decentralisatie naar de provincies toe - en hierbij aansloot bij het voormalige
plan de Saeger - , opteerde het Congres voor een oud idee van Minister
A. Spinoy : de oprichting van 5 economische gewesten : 2 in Vlaanderen;
2 in Wallonië en 1 voor Brussel. "De huidige provinciale indeling is sinds
lang door de feiten voorbijgestreefd" meende het Congres94 • Wat aan
Waalse zijde, bij monde van J.J. Merlot de reactie uitlokte : "Ni neuf
provinces, ni cinq régions, mais une communauté flamande, une communauté wallonne et une entité bruxelloise. En dehors de celà, il n'y a de
salut pour personne. C'est une évolution irréversible" 9 5 • Een stelling die
door een nieuw Waals B.S.P. congres op 26 november 1967 te Verviers
9 3 Cfr. Feiten en Meningen, 1967, pp. 511-512. Dit plan lokte algemene kritiek
uit, ook in de katholieke kranten.
9 4 Volksgazet, 17.10.1967.
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werd bijgetreden: de provincies hebben alleen nog een louter administratieve functie, de politieke beslissingen moeten in de schoot van een
verkozen Waalse raad, met een verantwoordelijke executieve, getroffen
worden 96 •
Midden al deze resoluties van congressen, ontvouwing van plannen
en aankondigingen van neer te leggen wetsvoorstellen en wetsontwerpen,
vraagt een nuchtere Brusselse volksvertegenwoordiger, A. Saintraint, aan
de Eerste Minister hoever de regering nu eigenlijk staat met de decentralisatie ? Het antwoord is onthutsend :
1. Een ministerieel komitee onderzoekt momenteel een aantal ontwerpteksten betreffende de wegen, de huisvesting, de regie van de staatsgebouwen en de administratieve voogdij.
2. Een ontwerp betreffende de fondsen voor provinciewerken en
gemeentewerken is in voorbereiding 9 ' .
Met andere woorden, men staat nergens ! Maar weer liet Minister
H. Vander Poorten weten dat hij overkort een wetsontwerp over de
administratieve deconcentratie zou indienen. Op 6 januari 1968 werd
zelfs hierover een kabinetsraad gehouden, en werd meegedeeld dat op
basis van de conclusies van de Rondetafelconferentie, (die intussen door
katholieken en Waalse socialisten als voorbijgestreefd werden verklaard)
een aantal wetsontwerpen voor administratieve deconcentratie aan de
Raad van State zouden worden voorgelegd.
Maar administratieve deconcentratie is geen politieke decentralisatie !
Om op dat punt wetteksten te kunnen opmaken wachte men, aldus De
Standaard 98 , in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tot de regering
stelling genomen had over de richting die deze decentralisatie moest uitgaan : naar de provincies toe, of naar de gewesten ? Om hieraan te verhelpen dienden de katholieken A. Parisis, F. Lefere, R. Petreen J. Verroken op 25 januari 1968 in de Kamer een "wetsvoorstel houdende herverdeling van de politieke macht" in, dat in grote lijnen het plan Houben
hernam 9 9 , zoals het tijdens een buitengewone bijeenkomst van het partijbestuur van de C.V.P.-P.S.C. op voorstel van L. Gilion en A. Humbiet
was goedgekeurd : decentralisatie naar de provincies toe, met een opsomming van 25 punten waarover de provincieraad voortaan bevoegd zou
zijn, terwijl de Bestendige Deputatie politieke verantwoordelijkheid tegenover de Raad zou krijgen, en uitsluitend bevoegd zou zijn voor de provin-
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Le Peuple, 27.11.1967.
De Standaard, 7.11.1967, punten 3 en 4 zijn alleen maar peroraties.
Id., 10112.11.1967.
Parlementaire Bescheiden. Kamer. Zitting 1967168, n° 546/1.

ciale zaken. De gouverneur, als commissaris van de regering, zou nu ook
het recht krijgen de burgemeester te benoemen (binnen of buiten de
gemeenteraad) in de gemeenten van min dan 10.000 inwoners. Hij zou
verder de voogdij uitoefenen over de gemeenten.
Een nieuwe regeringskrisis, - veroorzaakt door het probleem van de
uitsplitsing van de Leuvense universiteitl 00 - gevolgd van verkiezingen
op 31 maart 1968, onderbrak echter opnieuw alle werkzaamheden.
Met de bedoeling het volgende parlement als constituante te laten
zetelen, regende het alweer voorstellen tot grondwetsherziening in beide
kamers, waarbij door de communisten, het Rassemblement WalZon en de
Volksunie federalistische voorstellen werden gedaan, terwijl ook voor het
eerst van Brusselse kant voorstellen komen voor de inrichting van de
Brusselse agglomeratie 101 • Na de verkiezingen legde formateur P. Vanden
Boeynants op 10 mei 1968 een plan voor over de Vlaams-Waalse gemeenschapsproblemen, waarin, voor wat de decentralisatie betreft, het C.V.P.
wetsvoorstel voor de herverdeling van de politieke macht, dat zelfs terugging op het plan Houben, met enkele kleinere correcties werd overgenomen102. Dit plan Vanden Boeynants werd op zijn beurt, mits correcties, overgenomen in de regeringsverklaring van 25 juni 1968, van de
regering Eyskens-Merlot 103 • Deze regering zette zich gelijktijdig aan de
voorbereiding van een kaderwet op de "organisatie van de planning en
de economische decentralisatie" (Minister F. Terwagne) en de grondwetsherziening (Minister L. Tindemans) aangezien voor de economische
decentralisatie een gewone meerderheid in het Parlement volstond, en
voor de grondwetsherziening een tweederde meerderheid vereist was,
waarover de regeringscoalitie niet beschikte, werd overeengekomen dat
beide projekten samen moeten verwezenlijkt worden. Om de tweederde
meerderheid te vinden voor de grondwetsherziening richtte de regering
op 24 september 1969 een werkgroep op, de z.g. W erkgroep Eyskens of
Werkgroep der 28, bestaande uit afgevaardigden van 5 politieke partijen.
100 De crisis rondom de ontdubbeling van de Leuvense universiteit is van
ongemeen politiek belang - sa men met de Koningskwestie, en de stakingen van
1960-1961 - voor de verdere evolutie in regionalistische zin van België. Bij de
verkiezinge n van 31 maart 1968 kwam zowel de Katholieke partij als de Brusselse
socialisten met afzonderlijke Vlaamse en Waalse lijsten op. Ook de Liberale partij
zou in twee afzonderlijke groepen uiteenvallen, en uiteindelijk zou ook de Socialistische partij die weg op gaan, wat meteen ook aan de oorspronkelijk regionale
partijen, zoals Volksunie en F .D.F., een nieuw gewicht gaf voor de vorming van
coalities. Alleen de communistische partij blijft (voorlopig?) een nationale partij ...
1o1 Ibid., nos 561/1,2,3,5 en 540/ 1.
1o2 Cfr. Feiten en Meningen, 1968, pp. 417-418.
1o3 Id., p. 491.
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Deze vergaderde tot 12 november, om daarna, zonder de Volksunie, als de
Werkgroep der 24 van 26 november tot 17 december verder het probleem
Brussel te onderzoeken, zonder tot eensgezindheid te komen. Aangezien
iedereen akkoord was met de culturele autonomie voor de twee taalgemeenschappen - met uitzondering voor Brussel, die op alle gebieden
de grote struikelblok zal blijven - gingen de discussies in deze werkgroep hoofdzakelijk over Brussel en over de sociaal-economische regionaIisering104 waaraan de administratieve deconcentratie gekoppeld werd. In
feite is de voorgestelde decentralisatie helemaal sociaal-economisch
gericht maar er werd overeengekomen dat in het eindrapport "het adjectief
'administratief' of 'economisch' overal zal worden weggelaten waar er
sprake is van decentralisatie". In de conclusies wordt voorgesteld : "een
ruime decentralisatie door te voeren betreffende aangelegenheden waarvoor een gedifferentieerd streekbeleid geheel of tendele verantwoord is".
Volgt de opsomming van de sociaal-economische domeinen waarin
gedecentraliseerd kan worden, en die overeenstemmen met alle gelijkaardige opsommingen die wij reeds eerder hebben ontmoet, vanaf de
Rondetafelconferentie. Maar dan komt het nieuwe : "Er zal gedecentraliseerd moeten worden hoofdzakelijk hetzij naar Vlaamse, Waalse en
Brusselse gewesten, hetzij naar de provincies, naargelang van de materie
en de aard van de toegekende bevoegdheid" 105 . Met andere woorden er
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de overdracht van politieke
bevoegdheden van de ene politieke instelling naar de andere (decentralisatie) en de wijziging binnen eenzelfde lichaam van administratieve beslissingsniveaus van de centrale macht naar haar regionale of provinciale
vertegenwoordigers (deconcentratie). Men kan zich afvragen of daardoor
een zuiver administratief-technisch probleem (de deconcentratie) niet in
het domein van de politieke invloedsfeer getrokken werd. Maar was dat
niet sinds lang reeds het geval ?
Tot nog toe vormden de provincies, zowel voor de katholieken als voor
de liberalen, - maar niet voor de socialisten - de aangewezen instelling
voor de decentralisatie. Daar was inbegrepen zowel de zuivere administratieve deconcentratie (bv. voogdijmacht over de gemeenten, openbare werken de goedkeuring van de beslissingen van de provincieraad), als de politieke decentralisatie op het gebied van cultuur (bv. onderwijs, aanmoediging van culturele activiteiten enz.) en de sociaal-economische problemen
(vb. huisvestingsbeleid of werken van economische infrastructuur). Zo
10• Uitvoerig en belangrijk relaas van deze besprekingen in L. Tindemans, Dagboek van de W erkgroep-Eysk l'ns, Lier 1973, 216 p.
1 os Cepess-documenten, 8(1969) nr. 2, Communautair dossier, p. 12.
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stond het ook nog in de regeringsverklaring Eyskens-Merlot. Nu wordt
de provincie aanvankelijk alleen voor het sociaal-economisch domein, in
vraag gesteld. Deze belangrijke koerswijziging gebeurde tijdens de besprekingen van 2 oktober 1969, op voorstel van de Luikse PLP-er G. Delruelle, die onmiddellijk bijgevallen werd door zijn nationale voorzitter,
P. Descamps, en door de Waalse socialisten Collarden Pierson106 • In feite
werd hierbij een aloude opvatting van de Waalse federalisten verwoord,
nl. dat de provinciale grenzen niet samenvallen met de economische, sociale en culturele realiteiten. "En Belgique, Ie problème est clair : trois régions s'imposent d'elles-mêmes à I' esprit... Ces régions par leur unité
socio-culturelle et socio-économique démontrent péremptoirement que la
province, entité artificielle issue de la centralisation napoléonienne, n'est
nullcment le cadre de Ja réalité régionale" 107 •
Op het economische vlak scheen iedereen het daarmee eens te kunnen
zijn. Maar door de algemene formulering in het rapport van de Werkgroep der 28 ontstond er een zekere verwarring, waarvan men zich kan
afvragen of ze door sommigen achteraf niet systematisch werd onderhouden. In het regeerakkoord, dd. 14 januari 1973, van de driepartijenregering E . Leburton, zal zelfs gepreciseerd worden dat "De gewesten bedoeld in artikel 107quater van de grondwet zijn niet als economische gewesten bedoeld, maar als drie politieke en administratieve entiteiten voor
Vlaanderen, Wallonië en Brussel" 108 •
In de belangrijke regeringsverklaring van G. Eyskens op 18 februari
1970, waarin zowel de conclusies van de beide 'Werkgroepen' als de werkzaamheden van de Senaatscommissie voor de Grondwetsherziening, verwerkt werden, komen er twee punten voor gewijd aan de provincies, naast
punten die betrekking hebben op de oprichting van gewestelijke organen,
cultuurraden, agglomeraties en federaties van gemeenten: 14. Verstevi1 06 L. Tindemans, o.c., pp. 56-57. Tijdens latere besprekingen zal G. Delruelle
het bestaan van de provincies verdedigen tegenover F . Perin die er een aanval op
doet : "De jonge Delruelle !kant zich tegen iedere centraliserende politiek, of die nu
op nationaal dan wel op regionaal vlak wordt gevoerd. Voor hem is de idee van
een interprovinciale formule geenszins verwerpeli jk en hij stelt de vraag of men
niet van de provincie dient te vertrekken om tot de regionalisering te komen. Hij
wordt hierin bijgevallen door Hou ben. .. Een interprovinciale formule zou ook de
goedkeuring van Pierson kunnen wegdragen . .. " Id., p. 98.
Over de administratieve deconcentratie wordt in de werkgroep nauwelijks gesproken. Cfr. id. p. 104.
1 01 Aldus een door de Fandatio n A. Renard uitgegeven verzamelwerk onder
pseudoniem Walter Nova, Dossier pour un gouvernement Wallon. Fédéralisme et
perspectives économiques, Liège 1970, p. 176.
1 0s Cepess-Documenten, 12(1973), n o I, p. 70.
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ging van de provinciale en plaatselijke instellingen meer bepaald door
versoepeling van het toezicht en uitbreiding van bevoegdheden volgens de
beginselen naar voren gebracht in verband met de herziening van artikel
108 van de grondwet, en 28. De wet zal de provinciale en lokale instellingen versterken, ondermeer door een verlichting van de voogdij en een uitbreiding van de bevoegdheden (overeenkomstig de regeringsverklaring en
de besluiten van de groep der 28)' 0 9 •
Er is hier duidelijk opnieuw vermenging van administratieve deconcentratie en politieke en economische decentralisatie.
Tijdens de daaropvolgende maanden werd werk gemaakt van de grondwetsherziening. Op 20 juli 1970 werden zonder moeilijkheden twee belangrijke wijzigingen aangebracht aan art. 108, dat betrekking heeft op
de provinciale en gemeentelijke instellingen.
Art. 108 "De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de
wet geregeld.
De wet verzekert de toepassing van de volgende beginselen :
1o De rechtstreekse verkiezing van de leden van de provincieraden en
de gemeenteraden".
Dit lid vervangt de vroegere bepaling :
" 1o 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".
Waarom de bepalingen over de burgemeesters en gouverneurs (die inderdaad niet verkozen worden) werden geschrapt, is nergens terug te vinden. Misschien laat deze wijziging de poort open voor de door velen gewenste benoeming van burgemeesters-ambtenaren.
"2° De bevoegdheid van de provincieraden en van de gemeenteraden
voor alles wat van provinciaal en van gemeentelijk belang is, behoudens
goedkeuring van hun handelingen in de gevallen en op de wijze bij de
wet bepaald".
Behalve een kleine taalcorrectie ('de bevoegdheid van' in plaats van
'het opdragen aan') blijft dit lid ongewijzigd.
"3° De decentralisatie van bevoegdheden naar de provinciale en gemeentelijke instellingen."
Dit is een nieuw lid, waarbij het princiepe van politieke decentralisatie
in de grondwet ingeschreven wordt, maar afhankelijk wordt gesteld van de
wet, voor wat de inhoud betreft.
109 Parlem entaire Handelingen. Kamer. Zitting 1969170. Vergadering van woensdag 18 februari 1970.
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"4° De openbaarheid van de vergaderingen der provincieraden en gemeenteraden binnen de bij de wet gestelde grenzen".
Ongewijzigd.
"6° Het optreden van de toezichthoudende overheid of van de wetgevende macht om te beletten dat de wet wordt geschonden of het algemeen belang geschaad".
Dit lid vervangt de vroeger 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".
De nieuwe formulering ingegeven door de discussies rond de wet van
27 juni 1962 effent, grondwettelijk, de weg voor de administratieve deconcentratie : niet meer de Koning, maar de 'toezichthoudende overheid'
-waarbij iedereen denkt aan de gouverneur-, moet er over waken dat
de provincie- en gemeenteraden de wet eerbiedigen. -Daarbij vervalt de
juridisch onduidelijke formule: 'hun bevoegdheid te buiten gaan', omdat
deze bevoegdheid nooit duidelijk kon worden afgelijnd. Van belang is
ook dat 'het algemeen belang' wordt behouden in deze formulering- ofschoon de C.V.P. sinds het plan Houben, van mening was dat deze formulering een onuitputtelijke bron vormde om tegen een beslissing van deze
raden beroep aan te tekenen, derhalve nodeloze vertraging van de procedure meebracht en beter kon geschrapt worden.
Bij par. 6 neemt men de tekst over die door de grondwetsherziening van
24 augustus 1921 aan par. 2 was toegevoegd, en waarin 'verscheidene provincies of verscheidene gemeenten' mogen overgaan, 'onder de voorwaarden en op de wijze door de wet te bepalen' tot de oprichting van interprovincialen of intercommunalen. Zij mogen echter niet samen beraadslagen.
Op 9-10 december 1970 werden hieraan nog toegevoegd: een art.
108ter, over de Brusselse agglomeratieraad, en op 18 december 1970 een
art. 108bis over de oprichting van agglomeraties en federaties van gemeenten, die- in tegenstelling tot de nieuw opgerichte gewestraden (art.
107quater)- over een eigen fiscaliteit en recht op belastingen beschikken
(gewijzigde art. 110 en 113).
Door deze grondwetsherziening kwamen er, tussen de gemeente en de
centrale staatsorganen drie tussenniveaus : de agglomeraties of federaties,
àe provincies en de gewesten met daarbij nog de cultuurraden. Dat leek
voor iedereen te veel daarom gaat men in de volgende jaren zoeken naar
vereenvoudiging van de vijf bestuursniveans.
De controverse over de rol van de provincies begint daarbij voor goed.
In het regeerakkoord, op 17 januari 1972 afgesloten met het oog op de
vorming van de tweede regering Eyskens-Cools, werd uitvoerig gehandeld
over de noodzakelijke administratieve deconcentratie en de reorganisatie
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van de provincies. Uitdrukkelijk werden vermeld : de decon:entratie naar
de gouverneur toe van de beslissingen inzake gesubsidieerde werken, alsmede een herziening van de wet van 9 augustus 1948 waardoor sommige
secundaire rijkswegen aan de provincies zouden worden overgedragen.
Wat de structuur van de provincies betreft, werden opgenoemd : de verkiezing van een voorzitter van de Bestendige Deputatie, de herziening van
de voogdij over de provincie, waarbij alleen nog de provinciale begrotingen, leningen en belastingsverordeningen aan koninklijke goedkeuring onderworpen zouden zijn, wijziging van het stelsel van de zittingen van de
provincieraad, die driemaal per jaar in gewone zitting zou bijeenkomen,
benevens buitengewone zittingen bijeen te roepen door de koning of de
Bestendige Deputatie en de 'Decentralisatie op provinciaal vlak parallel
met de decentralisatie op het vlak van de gewesten' wat vrij sibillijns
klinkt 110 •
Ondertussen streefde men naar vereenvoudiging in de verschillende
bestuurniveaus. Vooral rond de samenstelling van de (economische) gewestraden botsten de meningen tegen elkaar op 111 • De C.V.P. wilde enerzijds de gewestraden en de cultuurraden door dezelfde mandatarissen, die
bovendien ook nog parlementair zijn, laten bevolken. Ook dacht zij aan
de vervanging van de provincies door 'andere kleinere administratieve
omschrijvingen' met name de federaties en agglomeraties; maar in de
congresbesluiten werd enkel vooropgesteld dat tussen gewest en gemeente
slechts 1 tussenniveau mocht bestaan, zonder te specifiëren wat dit was 112 •
Ook de Vlaamse Intergewestelijke van het A.B.V.V. verklaarde, begin
1972, "dat de provincie als beleidsniveau volledig voorbijgestreefd werd
door de sociaal-ekonomische werkelijkheden" 113 • Maar nu was het aan
Waalse zijde- en vooral dan bij de P.S.C., die in de vier Waalse deputaties vertegenwoordigd was - dat men afremde. Op initiatief van Ch.-F.
Nothomb, kwamen alle Waalse partijen, met uitzondering van de P.S.B.
in mei-juni 1972 samen om zich te beraden over de regionalisering. In
hun slotresoluties pleitten zij o.m. voor een decentralisatie van bevoegdheden en middelen die beantwoordt aan 'een adekwate geografische
streek, naargelang de diensten (arrondissement, provincie of ruimer gebied)"114.
no Cfr. Feiten en Me,ningen, 1972. Afdeling 9, p. 9.

Cfr. H. Todts, o.c., pp. 182-193.
Aldus het programma van het C.V.P. Congres van 6-8 oktober 1972 te
Antwerpen. Reeds in maart 1971 had R. Van Elslande verklaard: " Wanneer agglomeraties en federaties goed wenken kunnen provincies verdwijnen".
De Nieuwe Gids, 3.03.1971.
113 H. Todts, o.c., dl. 4, p. 135.
tH La Libre Belgique, 21.06.1972.
111
112
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Eind november 1972 brak alweer een regeringscrisis uit. De informateur, J. de Saeger, legde begin december aan de partijen een ontwerp voor
de Gewestraden voor, die zouden worden samengesteld uit leden verkozen
door de provincieraden. De bevoegdheden die worden opgesomd : stedebouw, grondbeleid, ekonomische expansie enz., zijn grotendeels deze die
in de vorige decentralisatieplannen naar de provincies werden toegespeeld115. De daaropvolgende driepartijenregering onder leiding van Edmond Leburton nam dit plan over : in de overgangsperiode zullen de gewestraden samengesteld worden uit 60 leden door de provincieraden verkozen. In hun definitieve samenstelling zullen de gewestraden alle provincieraadsleden bevatten, maar hun aantal zal verminderd zijn 'zonder dat
zulks de werking van de provinciale instellingen in het gedrang zal brengen"116. Wat de institutionele hervormingen betreft is de regering van
oordeel "dat tussen de gemeente en het gewest slechts één bestuursschakel zou moeten bestaan. De verwezenlijking van dit doel zou kunnen worden bereikt hetzij via de provincies, hetzij via de federaties of agglomeraties". En eens te meer wordt beloofd dat "de provinciewet zal worden
herzien om de voogdij over de provincies te verlichten. Bovendien zal de
regering de decentralisatie organiseren van een aantal aangelegenheden
op dit niveau" 117 •
Deze regering rekende vooral op een gemengde parlementaire commissie om tot klaarheid te komen wat betreft " rationalisatie van de instellingen, afschaffing van het dubbel gebruik en hiërarchisering van de voogdijbesturen". Deze commissie, op 7 maart 1973 geïnstalleerd, beëindigde
haar werkzaamheden op 12 juli zonder tot eensgezindheid te komen. Zoals beloofd in de regeringsverklaring nam de regering daarop zelf het initiatief en werkte, tijdens een 'konklaaf' op het kasteel van Terhulpen op
21 oktober 1973 zelf een voorstel uit, overeenkomstig het schema vervat
in het regeerakkoord. De gewestraden zouden samengesteld worden uit
provincieraadsleden, de cultuurraden uit senatoren. Maar de partijen
waren hierover zo verdeeld dat nieuwe besprekingen moesten plaats hebben: de socialisten, de liberalen, de Volksunie en het R.W.-F.D.F. waren
voor rechtstreeks verkozen gewestraden, de P.S.C. voor gewestraden samengesteld uit provincieraadsleden, de C.V.P. - of alleszins sommige
leden ervan -waren voor een versmelting van cultuur- en gewestraden,
115 Gazet van Antwerpen, 6.12.1972.
116 Volgens het 'Schema voor het in toepassing brengen van het artikel 107
quater van de Grondwet' opgenomen in het 'Politieke akkoord onder de regeringspartijen' waarop de regeringsverklaring van 30 januari 1973 berust. Zie Cepessdocumenten, 12(1973) no 1, p. 70-71.
m Id., p. 74.

61

waardoor deze dus zouden samengesteld worden uit parlementairen. Het
werd een dans van voorstellen en compromissen 118 •
Ondertussen gaat de regering Leburton, op 18 januari 197 4 ter ziele,
en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven op 10 maart 1974. In hun
verkiezingsprogramma's zwijgen alle partijen angstvallig over de toekomstige rol van de provincies, behalve de P.S.C. die de beslissingsmacht van
de Bestendige Deputaties en de provincieraden wil versterken 119 •
Na besprekingen op het kasteel van Steenokkerzeel vanaf 19 april 1974
tussen de katholieken, de liberalen en de regionale partijen, komt op
25 april de regering L. Tindemans I tot stand. Uit de vrij wazige regeringsverklaring, op 30 april voorgelezen, vernemen wij dat de regering
wenst "een grotere doeltreffendheid van onze instellingen" te verzekeren
"door een duidelijke en rationele verdeling van de bevoegdheden". In de
bijlage tot deze regeringsverklaring wordt dit nader omschreven: "7. Naast
de decentralisatie van de beslissingsbevoegdheid in het kader van de gewestvorming zal een oordeelkundige en ruime overdracht van bevoegdheden naar de provinciale en gemeentelijke bestuursorganen, samen met een
deconcentratie van de centrale diensten, worden doorgevoerd. De voogdij
over de gemeenten zal maximaal worden verlicht. .. 8. De provinciale
structuren zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zowel wat de
eigen beleidsorganen (provincieraden, bestendige deputaties) als hun verhouding tot de andere beleidslagen betreft" 120 •
Wij staan dus met volgende, contradictorische toestand: terwijl nagenoeg alle partijen - op de P.S.C. na - de provinciale instellingen afschrijven als politieke beleidsorganen, bevestigen alle opeenvolgende regeringen, die door deze partijen worden samengesteld, telkens weer hun
voornemen de macht van de provinciale politieke lichamen te versterken
door decentralisatie, en de administratieve bevoegdheden van de provinciale diensten uit te breiden door deconcentratie. In de praktijk brengen
zij er echter niets van terecht.
In haar regeringsverklaring had de regering Tindemans I de rol van de
provincieraden in de vorming van de gewestraden tot nul herleid : de gewestraden zouden samengesteld worden uit senatoren, met een uitvoerend orgaan in de schoot van de regering (ministeriële comités). De oppositiepartijen bleven echter doorhameren op de rechtstreekse verkiezing van
deze gewestraden, en het herleiden van de provincies tot zuivere admiCfr. H . Todts, o.c. , deel 4, pp . 205-206.
Cepess-documenten, 13(1974) n o 4-5. Verkiezingsprogramma's en regeringsvorming, 1974, p. 101.
1 2 0 Id., pp. 247-248.
11s
119
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nistratieve instellingen 121 •
Ondertussen zette de administratieve deconcentratie nog maar eens
een stap verder door het K.B. van 6 december 1974 betreffende de uitbreiding van de macht van de gouverneur, waarbij alle in art. 76 van de
gemeentewet opgenoemde beslissingen voortaan aan zijn goedkeuring
(en niet langer meer deze van de koning) worden onderworpen, voor alle
gemeenten, behalve deze welke tot de agglomeraties behoren. Ook de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn breidde de annulatiemacht van de gouverneur uit, terwijl de
wet van 1 maart 1977 tot wijziging van de artikels 84 en 87 van de gemeentewet de goedkeuring van de kaders van het gemeentepersoneel,
evenals de vernietigingsmacht van beslissingen "waarbij de gemeenteoverheid de wet schendt of het algemeen belang schaadt" in gemeenten
van min dan 20.000 inwoners, aan de gouverneur wordt toegekend. Voor
gemeenten van meer dan 20.000 inwoners blijft de voogdij bij de Koning,
die die macht evenwel voor sommige categorieën van gemeenten, aan de
gouverneur kan overdragen.
Op 2 april 1975 diende de Minister voor de Hervormingen van de
Instellingen, R. Vandekerckhove, bij de Vlaamse gewestraad een plan in
voor de externe, geografische deconcentratie naar de gewesten en de provincies, van ambtenaren en rijksdiensten die thans te Brussel werkzaam
zijn. Daarmee is dit probleem tenminste gesteld, de oplossing zal wel even
op zich laten wachten.
Reeds op 29 februari 1972 had een groep senatoren op initiatief van
Leo Vanackere in de Senaat een reeks wetsvoorstellen ingediend die technische wijzigingen aanbrachten aan de provinciewet Zij waren op één na
(wet van 25 juni 1973 op de vergoeding van reiskosten door de gouverneurs gemaakt in opdracht van de provincies) zonder gevolg gebleven.
Op 28 oktober 1975 werd het merendeel ervan opnieuw ingediend,
alweer op initiatief van senator Leo Vanackere, en ditmaal uitgebreid met
een nieuwe reeks voorstellen die enkele fundamentele verbeteringen inhouden voor de werking van de provincieraden. Wij kunnen ze samenvatten als volgt :
1. De provincieraden zouden vier maal per jaar in gewone zitting samenkomen. Behalve de zitting van oktober, die normaal twee weken duurt,
zouden de andere zittingen normaal één week duren. Allen kunnen ver1 21 Resoluties van het F.D.F. Congres op 18.01.19ï5 en het B.S.P. Congres op
1.03.19ï5, werkdocument van het B.S.P. bureau van 8.06.1976, Resoluties van de
'Dag van de Waalse Bewegingen' op 18.12.1976, enz. Cfr. Cepess-Documenten,
15(1976) no 1 en 16(1977) no 1 passim.
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kort worden of maximum met één week verlengd.
2. De gouverneur kan niet langer de sluiting van de zittingen uitspreken of punten van de dagorde afvoeren.
3. De drempel van de bedragen vervat in een aantal beslissingen van de
raad, die aan koninklijke goedkeuring onderworpen zijn, evenals van de
'kasvoorschotten' voor vaste uitgaven van de provincie, voor dewelke geen
voorafgaande goedkeuring van het Rekenhof vereist is, wordt opgetrokken
en aangepast aan de moderne vereisten.
4. Een duidelijker afbakening van de termijnen voor koninklijke goedkeuring.
5. Het koppelen van het begrip 'besluiten die het algemeen belang
schaden' aan het voorschrift 'wanneer zij financiële gevolgen hebben voor
het Rijk'.
Op 22 februari 1977 werd daarover verslag uitgebracht namens de senatoriale commissie voor Binnenlandse Zaken. De regering had amendementen ingediend die de voorstellen afzwakken - zo werden de gewone
zittijden van 4 tot 3 herleid en sommige voorstellen werden vervangen
door wetsontwerpen. In de gewijzigde vorm werden deze voorstellen door
de Senaat aanvaard. De regeringscrisis en de Parlementsantbinding van
maart 1977 heeft de verdere behandeling van deze voorstellen die een
belangrijke stap betekenen in de richting van een modernisering van de
provinciale instellingen, onderbroken. Na de verkiezingen van april 1977
begon de wind overigens zeer sterk uit een andere richting te waaien.
Het 28e Nationaal Congres van de C.V.P. op 19 september 1976 had
een nieuw geluid laten horen, waarvan achteraf zou blijken dat het het regeerakkoord van de regering L. Tindemans 11 (mei-juni 1977) zeer sterk
zou beïnvloeden. In de resoluties van dit congres, over de "opties voor de
definitieve staatshervorming" werd ervan uitgegaan dat een "maximum
van autonome bevoegdheden aan de instellingen van de gemeenschappen
en de gewesten, aan de subgewesten (men vermijdt het woord provincies)
en aan de lokale besturen moet worden toegekend en dat het aantal bestuurslagen zo beperkt mogelijk moet gehouden worden" . Deze subgewesten zouden evenwel een politiek karakter hebben, eigen ontvangsten en
financiële verantwoordelijkheid 122 • Daarvoor was een nieuwe grondwetsherziening vereist, die o.m. moest regelen : de samenvoeging van de gewestraden en cultuurrad en, de hervorming van het tweekamerstelsel (een
Wetgevende Kamer en een Senaat der Gewesten), de legislatuurregering,
de hervorming van de gedecentraliseerde besturen, enz. Over het subgewest werd gepreciseerd : "De bevoegdheden van het subgewest zijn de
1 22
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Cepess-Documenten, 16(1977) nol , p. 93.

verzameling van de aktiviteiten van de structuren die thans tussen het gewest en de gemeenten werkzaam zijn, te weten: de provincie, de federatie
van gemeenten en de interkommunale verenigingen". Deze subgewesten
zouden evenwel bestuurd worden door mandatarissen, rechtstreeks verkozen voor een periode van 6 jaar123 •
Wij vinden al deze ideeën terug in het 'Gemeenschapspact' of het 'Egmontpakt' dat eind mei-begin juni 1977 tot stand kwam en dat opgenomen is in de regeringsverklaring van 7 juni 1977. De provincies blijven
bestaan als 'territoriale onderverdeling', ook het ambt van gouverneur
blijft ongewijzigd, met inbegrip van "zijn tussenkomst in de administratieve voogdij waarvan de politieke verantwoordelijkheid naar het gewestelijk executief wordt overgeheveld", er worden 'subregionale entiteiten'
voorzien. Deze zouden uitsluitend uitvoerende lichamen zijn van de opdrachten die van de gemeenten, het gewest, de gemeenschap en de Staat
naar hen zouden worden overgedragen. Ook de intercommunalen zouden
grondig worden hervormd in democratische zin. De subgewesten zouden
echter niet rechtstreeks verkozen worden, maar samengesteld volgens de
verhoudingen in de gemeenteraden van het subgewest, - wie deze samenstelling regelt wordt nergens gezegd. Ook zouden de subgewesten niet
over eigen ontvangsten en financiële verantwoordelijkheid beschikken.
En dan komt het: "Wanneer die beide hervormingen verworven zijn
en de overdracht van alle huidige politieke bevoegdheden van de provincie zal beslist zijn... zal het huidige politieke orgaan van de provincie
worden afgeschaft" 124 •
De vergaderingen van de partijvoorzitters in 1978 hebben het probleem
van het voortbestaan van de provincies niet verder vooruitgeholpen. Toch
schijnt er eind 1978 enige reactie te komen, zowel vanuit juridisch als
parlementair standpunt, tegen de afschaffing van de provincies. En wat
misschien nog het belangrijkste is, ook de sociale organisaties schijnen zich
aan dit probleem te gaan interesseren, uit vrees dat wat de provincies voor
hen hebben gerealiseerd, wel eens zou kunnen verloren gaan. Na de verkiezingen van 17 december 1978 blijkt het Egmontakkoord opnieuw op
de helling te staan. En niet alleen dat !
Uit al het voorgaande kunnen wij wel enkele grote lijnen halen.
1. Sinds de eerste wereldoorlog, maar vooral van af de zestiger jaren
wordt aan beide zijden van de taalgrens aangedrongen op structuurhervormingen van de Belgische Staat. Maar de motieven en de doelstellint 23
12 4

Id., pp. 99-100.
Id., p. 313.
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gen verschillen in de twee landsgedeelten.
In Wallonië stelt de culturele eenheid geen probleem, zij wordt niet
wezenlijk bedreigd. Wel voelt Wallonië zich bedreigd door het demografisch overwicht van Vlaanderen, en na de tweede wereldoorlog vooral
door de onontkombare teloorgang van het industrieel apparaat. De motieven en doelstellingen zijn er dus hoofdzakelijk van sociaal-economische aard.
In Vlaanderen daarentegen overheerst de drang naar culturele zelfstandigheid. Het unitair regime wordt er aangevoeld als een onderdrukkingsmiddel vanwege de franstaligen. In de vijftiger jaren nemen ook de
sociaal-economische bekommernissen concrete vormen aan. De internationale economische evolutie - o.m. het aanwenden van nieuwe energiebronnen (de petroleum) die overzee aangevoerd worden - is daarbij
gunstig voor de inplanting van nieuwe industrieën in Vlaanderen. Ook de
demografie speelt in haar voordeel. Vanaf de zeventiger jaren cristalliseren de tegenstellingen zich rond de machtsverhouding van de twee gemeenschappen in de Brusselse agglomeratie. De oplossing die daar zal
moeten gevonden worden zal determinerend zijn, zowel voor het voortbestaan als voor de nieuwe structuren van de Belgische Staat.
2. De drang naar structuurhervormingen uit zich aanvankelijk in plannen voor federalisering van de Belgische Staat. Op twee na (1931 en
1952) komen zij allen uit Wallonië, en dan nog wel hoofdzakelijk uit het
socialistische milieu. De druk van de Waalse federalisten is zo groot
dat wij reeds voor de oorlog (1936-1939), maar vooral vanaf de tweede
helft van de zestiger jaren, te Brussel en in Wallonië een reactie zien ontstaan. Het zijn meestal de katholieken die het federalisme willen afzwakken door er aanvankelijk plannen voor administratieve deconcentratie,
en later allerhande plannen voor politieke decentralisatie binnen het
kader van de eenheidsstaat, tegenover te stellen. Hier spelen partijpolitieke
factoren duidelijk mee. Een federale staat zou twee bondstaten opleveren
waarvan de ene zou gedomineerd zijn door de Waalse socialisten, de andere door de Vlaamse katholieken. Dat kunnen noch de Waalse katholieken en liberalen, noch de Vlaamse socialisten en liberalen aanvaarden.
En precies omdat de provincies de bastions zijn van het politiek overwicht van de katholieken in Vlaanderen, en ook - alhoewel in mindere
mate- in Wallonië, worden zij door deze laatsten naar voren geschoven
als het ideale niveau voor decentralisatie, en door de anderen bekampt.
Wij moeten daaraan toevoegen dat het Waals nationalisme dat, na de
stakingen van 1960, een echte volksbeweging wordt, die de partijpolitieke
tegenstellingen overkoepelt, in tegenstelling tot het Vlaamse nationalisme
van de 19e eeuw, een eenheidsbeweging is. Komt dit door het feit dat het
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een strijd is tegen de economische achteruitgang, tegen het Vlaamse demografisch en politiek overwicht, tegen de logge centralistische staatsstructuur, terwijl het Vlaams nationalisme een strijd was voor de politieke,
culturele en economische ontvoogding van het volk ? Of is het gewoon
omdat de economische problemen zich inderdaad niet beperken tot de
enge grenzen van een eeuwenoude administratieve afbakening ?
Vanaf de tweede helft van de zestiger jaren gaat de strijd niet meer
tussen federalisten en unitaristen, maar tussen regionalisten onderling. De
federalisten komen weliswaar nog aan bod, aan beide zijden van de taalgrens, maar zij hebben het initiatief niet meer in het politiek debat.
Hierbij moeten wij vaststellen dat anno 1978 de regionalisten- en wie
is het niet, sinds de grondwet in 1971 de gewesten officieel erkent zover staan als de weliswaar numeriek veel minder talrijke federalisten
van de jaren 1936-1940. De regionalistische idee heeft in al die jaren niet
in de diepte, maar wel in de breedte veel vorderingen gemaakt - Belgische unitaristen worden gezochte museumobjecten. Terwijl ondertussen
het terrein van de democratische beslissingen hierover steeds maar vernauwde. Naast de dans van voorstellen en projecten kan men ook spreken van de dans van de kastelen en paleizen die de Belgische politiek in
de laatste jaren afzomen : Hertoginnedal, Terhulpen, Steenokkerzeel,
Egmontpaleis en Stuyvenberg, zijn de topics van het Belgische politieke
leven, waar steeds kleinere groepen van onderhandelaars plannen uitwerken waarop het parlement wacht om ze te valideren. Misschien werkt de
politieke inspiratie ook selectief... Indien men op deze weg zou verder
gaan, zouden de vergaderingen van de partijvoorzitters wel eens kunnen
herleid worden tot de beslissingen van één man - de Leider - , om het
land de instellingen te geven waarvoor het nog goed is, en de democratie
vaarwel te wuiven ...
3. De onderlinge strijd tussen de regionalisten vertoont ook al diverse
tegenstellingen. In de eerste plaats de tegenstelling tussen regionalisten
en provincialisten. Hier spelen niet alleen de hoger vermelde partijpolitieke overwegingen een rol, maar binnen de partijen zien wij zelfs duidelijke
tekenen van een generatieconflict. De jongeren zijn regionalist, de ouderen, die groot gebracht zijn en carrière gemaakt hebben in de unitaire Belgische Staat, zijn provincialist. Als de unitaire structuur dan toch niet kan
stand houden, dan liever terugvallen op de bekende en bestaande onderdelen van deze structuur en ze pogen aan te passen. Zo gezien lijkt de
strijd voor de provinciale decentralisatie een verloren strijd.
Hierbij moeten wij ook wijzen op de grote verwarring die vooral in de
laatste jaren ontstaan is tussen de begrippen regionalisering, decentralisatie
en deconcentratie. Waar het laatste, voor de oorlog (werkzaamheden van
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het C.E.R.E.) aangewend werd door de Belgische unitaristen als een toegeving en een tegenzet tegen de door de federalisten voorgestane politieke
decentralisatie of zelfs politieke autonomie, werden in de laatste jaren,
vooral tengevolge van de economische regionalisering die een aanpassing
vereist van de administratieve structuren, waarover men niet tot eensgezindheid komt, de twee begrippen decentralisatie en deconcentratie meer
en meer verward. Dat is begrijpelijk in een Staat die zelf geen economische
initiatieven neemt maar wel een normatieve macht uitoefent en steeds meer
de financiële lasten draagt van het sociaal en het economische leven. Het
blijft evenwel onbegrijpelijk waarom men niet een verregaande administratieve deconcentratie heeft doorgevoerd waarover iedereen sinds jaren
akkoord was, en die voor een groot deel door gewone wetten en Koninklijke Besluiten had kunnen gerealiseerd worden. Ontbrak de politieke wil,
of stoten wij hier op andere remmende krachten? Partijbelangen? Het
wantrouwen waarop het ganse administratief apparaat is opgebouwd (een
pyramide van telkens op de lagere trap toezichthoudende bestuurslagen) ?
Of de vrees van het centraal bestuur voor de centrifugale krachten in de
ondergeschikte besturen ?
4. Moeten wij hier niet gewagen van de derde medespeler in het debat:
de centrale administratie, en haar macht aan inertie? Behoort de politieke
wil tot hervormingen toe aan de politieke mandatarissen, de voorbereiding en de uitvoering ervan behoort toe aan de administratie, 'la grande
muette', die wel haar mond houdt, maar er niet minder om denkt, en rekening houdt met haar eigen belangen. Decentraliseren is macht weggeven, dus aan invloed inboeten, promotiekansen verminderen, en eventueel zelfs verhuizen van een hoofdstad naar een provinciestad. Deconcentreren is noodzakelijke toegevingen doen, het eigen werk verlichten, zonder evenwel de eigen macht prijs te geven. Men moet de inertiekracht van
een administratie niet onderschatten. Zij weet dat zij langer bestaat dan
een ministerieel kabinet, dat nauwelijks de tijd heeft om zich op de hoogte te stellen van de lopende zaken, en enkele politiek-rendabele projecten
door te drukken.
Wat er ook van zij, in heel de evolutie stellen wij slechts één constante
vast: van 1934 tot 1977 de geleidelijke overdracht van goedkeurings-en
annulatierecht van het centraal bestuur naar zijn vertegenwoordiger in de
provincies : de gouverneur. Maar revolutionnair kan men een dergelijke
deconcentratie niet noemen ...
Tijdens de laatste jaren schijnt de provinciale instelling niet zozeer de
inzet, dan wel het slachtoffer te zijn van een strijd die over haar hoofd
wordt uitgevochten. Het kan niet geloochend worden dat de provinciale
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instellingen inderdaad problemen stellen, dat zij verouderd zijn en niet
meer aangepast aan de moderne bestuursvereisten. Maar het komt ons
voor dat men, bij gebrek aan belangstelling, deze specifieke problemen
heeft laten rotten. Had men in 1921 een wet gestemd op de interprovincialen, zoals men een wet gestemd heeft op de intercommunalen; had
men voor of na de oorlog de conclusies van het C.E.R.E. in praktijk gebracht, een aantal van deze problemen zouden zich nu niet meer stellen.
Maar wie bekommerde zich om de provincies ? Zij hebben niet de spreekbuis in het parlement, die de gemeenten wel hebben, door de cumul van de
respectieve mandaten.
Maar zal, met het verdwijnen van de provincieraden, het probleem van
de noodzakelijke decentralisatie en de deconcentratie opgelost zijn, of
wordt de centralisatie alleen verplaatst op regionaal niveau ?
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TWEEDE HOOFDSTUK

BEGROTING EN REKENING,
UITDRUKKINGEN VAN DE POLITIEK
Onze bedoeling is, in dit hoofdstuk aan de hand van de begrotingen, te
onderzoeken wat de politieke doelstellingen waren die de Raad wilde verwezenlijken, en aan de hand van de rekeningen, die wij terugvonden
vanaf 1928, wat de Bestendige Deputatie van deze doelstellingen terecht
gebracht heeft. De begroting is immers het geheel van financiële middelen
dat door de Raad jaarlijks ter beschikking gesteld wordt van de Bestendige Deputatie om een aantal vooropgestelde projecten te verwezenlijken.
Men kan zeggen dat de Provincieraad instaat voor de strategie van zijn
politiek, de Bestendige Deputatie voor de tactiek. Deze projecten zijn
voor een deel opgelegd door de wetten en Koninklijke Besluiten, voor een
deel door provinciale reglementen die door de Raad worden gestemd en
door de koning moeten goedgekeurd worden; en voor een deel ook door
'verdeelsleutels' of interne reglementen door de Bestendige Deputatie
aangenomen. Wij stellen vast dat na de Tweede Wereldoorlog steeds meer
jaarlijks terugkerende kredieten 'Verplichte uitgaven' worden. Dit betekent dat de Raad verplicht is de vereiste kredieten hiervoor te stemmen,
doet hij dat niet, dan kan de regering ambtshalve de kredieten voor de
door de wetten of K.B. verplichte uitgaven in de provinciale begroting
inschrijven. De 'verplichte uitgaven' vormen in oorsprong de financiële
onderbouw van de administratieve bevoegdheid die door de wet van 1836
aan de provincies werd toegekend, maar geleidelijk schijnen zij een
andere functie te krijgen : een verplichte uitgave wordt niet vlug geschrapt. ..
Daar tegenover staan de 'Niet verplichte' of 'Vrijstaande uitgaven'. Dit
zijn kredieten die telkenjare volgens het goeddunken van de Raad gestemd
worden, hetzij als supplement bij de 'verplichte uitgaven', hetzij ter ondersteuning van eenmalige initiatieven (allerhande huldigingen) of van
initiatieven op langere termijn (bouwprojecten bv.) die de Raad meent te
moeten ondersteunen, alhoewel hij daartoe niet verplicht is. Men begrijpt
dat de politieke opvattingen van de meerderheid van de Raad hierbij een
doorslaggevende rol spelen. Zij interesseren ons dan ook in het bijzonder.
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Herinneren wij eraan dat de begroting per kalenderjaar wordt opgemaakt, elk jaar door de Raad wordt gestemd en bij K.B. goedgekeurd.
Voor de niet verplichte uitgaven, of sommige ervan, kan de koninklijke
goedkeuring geweigerd worden. De regering kan echter alleen goed- of
afkeuren, met andere woorden, zij kan de kwantiteit van de gestemde
kredieten niet wijzigen, dat kan alleen de Raad (begrotingswijziging), en
deze is virtueel verplicht hierbij rekening te houden met de suggesties van
de regering. Daar de begroting een raming van inkomsten en uitgaven is,
die vele maanden voor het betreffende dienstjaar wordt opgemaakt zolang de Provincieraad in juli zijn gewone zittijd heeft, worden deze
ramingen in april-mei opgemaakt- dringen zich bijna altijd 'begrotingswijzigingen' op, dat is het inschrijven van nieuwe artikelen, het verhogen
of verlagen van voorziene kredieten, naargelang de noodzaak zich voordoet
tijdens- en uitzonderlijk somsna-het dienstjaar.
Een ander onderscheid bij het opmaken van de begroting wordt gemaakt
tussen de Gewone en de Buitengewone Begroting. De Gewone Begroting
bevat de inkomsten en uitgaven veroorzaakt door de dagelijkse werking
van het bestuur. De Buitengewone Begroting bevat buitengewone inkomsten die niet altijd konden verwacht worden of die voortspruiten uit
uitzonderlijke beslissingen zoals het aangaan van een lening of het overschrijven van bedragen (overschotten) van de gewone "naar de buitengewone begroting; en buitengewone uitgaven, meestal bestemd voor
buitengewone prestaties, ter verrijking of verbetering van het patrimonium
van de provincie : aankoop van roerende of onroerende goederen, buitengewone verbeteringswerken aan de provinciale wegen of kanalen, maar
ook speciale inspanningen voor de werklozensteun.
Het dient opgemerkt dat in het ontwerp van begroting dat aan de Raad
wordt voorgelegd het onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en
buitengewone begroting, maar tot 1928 wordt dit onderscheid niet gemaakt bij de bespreking en de stemming van de begroting. Van 1929 tot
1935 wordt dit onderscheid wel gemaakt bij de bespreking en de stemming, maar niet bij de definitieve redactie zoals die goedgekeurd wordt
bij Koninklijk Besluit. Pas vanaf 1936 wordt de definitieve begroting
gesplitst in gewone en buitengewone, vanaf dit jaar tot en met 1974 worden de artikels overigens volgens een nieuwe en rationeler indeling
gerangschikt, overeenkomstig richtlijnen van het ministerie.
Het dient ook opgemerkt dat, waar de provinciale diensten en de
Bestendige Deputatie verantwoordelijk zijn voor de schatting van de te
verwachten uitgaven, dit niet het geval is voor een deel van de inkomsten
waarvan het bedrag w0rdt opgegeven door de financiële diensten van het
Rijk, die verantwoordelijk zijn voor de inning ervan. Deze opgave is in
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principe bindend voor de provinciale overheid.
Tenslotte dient opgemerkt dat de begrotingen, zoals zij in gewone zitting
van de Raad worden goedgekeurd, steeds sluitend zijn in ontvangsten en
uitgaven, maar dat de latere begratingswijzigingen in buitengewone zitting
goedgekeurd, dit evenwicht steeds verbreken. Hierop reageert de rijksoverheid vanaf 1932 met de eis dat de gewijzigde begroting opnieuw
sluitend moet zijn. Van dan af verdwijnt in de begroting bij een aantal
kredieten bestemd voor subsidiëring, de vermelding 'onbeperkt', dit wil
zeggen dat het aangegeven cijfer (uiteraard een schatting) onbeperkt mocht
overschreden worden, op voorwaarde dat tijdens een volgende zitting of
zittijd het tekort aangevuld werd. Men begrijpt welk gevaar 'onbeperkte'
uitgaven inhouden voor het financieel evenwicht.
Wel wordt nu een begrotingsartikel voorzien dat een reserve bevat
waaruit geput kan worden - mits een uitdrukkelijke beslissing van de
Raad - bij overschrijding van het bedrag van de 'verplichte uitgaven',
zonder dat het evenwicht van de begroting in haar geheel in het gedrang
komt. Na twee jaar zal de Gewijzigde Begroting echter weer niet meer
sluiten en dat tot 1946. Vanaf 1947 komt dit niet meer voor.
Tenslotte moeten wij vermelden dat de begrotingen, nadat zij goedgekeurd werden door de Koning, in extenso gepubliceerd worden in het
Bestuursmemoriäal. Van de door de Koning goedgekeurde rekeningen
wordt alleen een synthetisch overzicht (vanaf 1936 bedragen per hoofdstuk van de begroting), in principe drie jaar na het dienstjaar, in het
Bestuursmemoriaal opgenomen. Wij hebben deze officiële cijfers gebruikt
voor onze berekeningen.
De studie van de rekeningen laat ons toe een juist beeld te vormen
van de provinciale inspanningen. Immers, de begroting kondigt een voorziening, een voornemen aan, de rekening deelt mee hoeveel van dit voornemen werd terechtgebracht. Het al of niet ten uitvoer brengen van de
(politieke) voornemens kan velerlei oorzaken hebben : het verlenen van
subsidies- en dat is vooral het geval bij Weldadigheid en Maatschappelijke Voorzorg en bij Openbare Werken- is afhankelijk van de aanvraag
door ondergeschikte besturen, verenigingen en zelfs privé personen (bv.
bouwpremies). Deze aanvragen zijn op hun beurt afhankelijk van andere
factoren (bv. in oorlogstijd of in crisisjaren wordt weinig gebouwd, het
subsidiëren van gemeentelijke werken wordt vaak bepaald door de eigen
inbreng van de gemeente, maar ook door het al of niet verkrijgen van
rijkssubsidies, het klaarkomen van de plannen, enz.). Wij zullen dan ook
onder deze rubrieken de grootste schommelingen aantreffen tussen de
voorziene bedragen (begroting) en de bestede bedragen (rekening). Naar
het einde van de door ons bestudeerde periode toe stellen wij een tendens
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Tabel]. Jaarlijkse evolutie van de begroting (uitgaven).
Begroting t.o.v.
Begroting vorig jaar

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

+ 0,26
+ 7,58
+ 92,20
+ 5,80
+ 21,27
-13,57
9,78
+ 51,50
+ 23,83
+ 17,58
-11,87
+ 26,88
+ 4,70
-27,40
- 5,53
+ 26
-14,27
+ 33,04
-21,56
-40,47
+ 50,58
+ 13,85
+ 18,92
+ 16,18

Gewijzigde Begroting
t.o.v. gewijzigde
Begroting vorig jaar

-14,66
+ 17,63
+ 87,12
+ 19,23
2,69
- 5,93
+ 5,80
+ 30,54
+ 17,41
+ 38,58
-24,93
+ 49,95
-12,60
-17,70
- 3,46
+ 29,92
-11,74
+ 34,67
- 5,59
-45,82
+ 27,88
+ 21,55
+ 10,02
+ 28,46

Gewijzigde Begroting
t.o.v. Begroting

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

0
9,34
6,45
19,96
3,74
4,76
22,85
5,85
0,36
18,29
0,73
19,05
0,63
1,05
1,12
4,27
7,34
8,65
30,78
19,03
1,09
7,92
0,16
10,39

vast om voorziene subsidies ter ondersteuning van de werking van instellingen of verenigingen van maatschappelijke voorzorg, in hun geheel toe
te kennen, als deze instellingen of verenigingen hun aanvraag kunnen
staven met een overzicht van hun voorgaande werking, of met een begroting van de nieuwe initiatieven die zij willen nemen; tevens zien wij meer
en meer begrotingsposten als 'verplichte uitgaven' aangeduid, waardoor
de ganse begroting de indruk geeft van een vast en van jaar tot jaar weinig
veranderend mechanisme.
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1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

+ 17,54
+ 33,19
+ 16,36
+ 15,29
+ 38,64

+ 18,75
+ 37,25
+ 5,96
+ 19,63
+ 31,11

-13,67
+ 0,80
+ 17,16
9,35
0,36
+
+ 8,45
+ 8,77
-10,40
+ 15,87
7,66
+ 3,71
+ 23,14
+ 0,14
7,59
+ 21,90
+ 5
+ 10,39
+ 21,16
+ 19,09
+ 19,53
+ 22,49
+ 11,97
+ 29,28
+ 11,19

-15,95
+ 14,97
+ 5,19
7,36
2,31
+
+ 7,53
+ 2,82
-10,40
+ 15,87
7,66
+ 3,71
+ 23,14
+ 0,14
5,68
+ 19,42
+ 5
+ 10,39
+ 26,16
+ 17,02
+ 17,09
+ 26,04
+ 21,20

+ 11,52
+ 14,93
+ 4,66
+ 8,59
+ 2,70
0

+ 14,06
+ 2,41
+ 4,65
+ 6,69
+ 5,78

+

+
+
+
+
+

0
0
0
0
0
0
0
2,07
0
0
0
4,12
2,31
0,23
3,13
11,64

1. EVOLUTIE VAN DE BEGROTING EN REKENING IN HET
ALGEMEEN
In tabel 1 geven wij een overzicht van de jaarlijkse evolutie van de
begroting. Wij vergelijken daarbij de toe- of afname van de oorspronkelijke begroting ten opzichte van de begroting van vorig jaar, evenals
van de gewijzigde begroting, die dus een juistere weergave moet zijn van
de middelen en de behoeften, en wij onderzoeken meteen hoe de gewijzigde begroting zich verhoudt tot de oorspronkelijke begroting van het dienst-
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jaar. Wij beperken ons tot de uitgaven omdat, op twee jaar na, de begroting van ontvangsten en uitgaven steeds in evenwicht is. In 1964 en 1971
is dit merkwaardigerwijze niet het geval : in 1964 liggen de uitgaven
5,22% hoger en in 1971 0,18 % lager dan de inkomsten. Bovendien
worden van 1922 tot en met 1933 de gewijzigde begrotingen voor de
ontvangsten niet opgenomen in de gepubliceerde eindrekeningen. Vanaf
1947 sluiten de gewijzigde begrotingen altijd in evenwicht.
Belangrijk is ook eraan te herinneren dat vanaf 1936 een onderscheid
gemaakt wordt tussen de gewone en de buitengewone begroting. Onze
opzoekingen beperken zich vanaf dat jaar tot de gewone begroting.
Deze tabel leert ons nog niet veel omdat wij te maken hebben, in de
drie gevallen, met ramingen en dat wij voorlopig niet kunnen achterhalen
waardoor zij beïnvloed worden.
Wij kunnen echter wel vaststellen dat, zowel bij .het opmaken van de
gewone begroting, als van de wijziging ervan, er niet gestreefd wordt naar
een min of meer vast coëfficiënt van toename. Er zit geen systeem in.
De begroting is dus afhankelijk van de behoeften (uitgaven) en de middelen waarover men beschikt om die te lenigen (ontvangsten). Wel kunnen
wij vermoeden dat, in principe, een vermeerdering van de gewijzigde
begroting het gevolg is van grotere behoeften, terwijl een vermindering
wellicht eerder het gevolg is van ontoereikende middelen (minder ontvangsten), dan van mindere behoeften, de overschotten op de begrotingen
worden immers het volgende jaar verrekend.
Als wij nagaan in welke jaren de oorspronkelijke b~groting verminderd
wordt, dan zien wij: 1926, 1934-1935, 1944, terwijl in 1922, 1951,
1957-1963 en 1965-1967 de begrotingswijzigingen worden uitgevoerd
zonder het totaal pakket van de oorspronkelijke begroting te wijzigen.
Als wij deze gegevens in verband brengen met de oorspronkelijke begroting stellen wij vast dat de vermindering van de gewijzigde begroting in
1926 gevolgd wordt door een vermindering van de begroting in 1927 en
1928; in 1934 en 1935 gevolgd wordt door een vermindering van de
begroting in 1935 en 1936, terwijl de nultoestand in de gewijzigde begroting in de jaren 1957-1967, eveneens in 1958, 1960 en 1964 gevolgd
wordt door een vermindering van de gewone begroting.
Met andere woorden, wij vinden in deze tabel de weerslag terug op de
begroting van de crisisjaren 1926-1928, 1934-1936 en in mindere mate
1957-1964.
Wij willen er ook op wijzen dat de oorlogsjaren 1940-1944 een moeilijk
te definiëren weerslag hebben op de begroting, waar wij bij de behandeling van de afzonderlijke hoofdstukken dieper zullen kunnen op ingaan.
Stippen wij voorlopig aan dat de begroting in die jaren niet door de
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Provincieraad - die niet bijeen mocht komen - werd opgemaakt, maar
door de Bestendige Deputatie. Ongewoon is ook dat de Secretarissen-Generaal in die periode, vanwege de bezettende overheid, de macht hadden om bepaalde kredieten niet alleen te schrappen (zoals de regering
dat in normale tijden kon), maar ze te wijzigen (wat de regering in normale tijden niet kon), dit wordt overigens uitdrukkelijk vermeld bij de
publicatie van de begroting.

De begroting is een raming. Wat er in feite van werd uitgevoerd, en
over welke middelen men hiervoor beschikte moeten wij zoeken in de
rekeningen.
In tabel 2 geven wij eerst weer hoe de rekeningen zich verhouden tot
<ie begroting, zowel in ontvangsten als in uitgaven. Met andere woorden
wij stellen de vraag: blijven de ramingen van de begroting binnen het
geheel van de middelen waarover men beschikt, en beantwoorden de werkelijk gedane uitgaven aan de bedragen die men ervoor voorzien had?
In de gepubliceerde rekeningen . wordt · vanaf 1952 een onderscheid
gemaakt voor de ontvangsten, tussen de ontvangsten, voortspruitend uit
de werking van het dienstjaar, en het saldo van vorige dienstjaren. Dit
is een zuiver boekhoudkundig onderscheid, waar wij geen rekening mee
houden, omdat men voor de uitgaven gebruik maakt van alle inkomsten,
onafgezien hun oorsprong. Wij hebben dus deze saldi verrekend in het
totaal van ontvq.ngsten.
Uit deze tabel blijkt - op het eerste zicht - dat de provincie in de
periode 1922-1974 een gezond financieel beheer heeft gekend. Met uitzondering van de jaren 1922, 1931-1934 en 1969-1972 hebben de reële
.ontvangsten de geraamde ontvangsten altijd overtroffen. Terwijl de uitgaven, met uitzondering van de jaren 1928 en 1930 steeds lager liggen dan
de geraamde uitgaven. Daarbij komen onthutsende cijfers voor: in 1928,
1938, 1941-1944, 1946 en 1949 overtreffen de reële ontvangsten de
ramingen met meer dan de helft (zelfs bijna het dubbel in 1941 !). Aan de
andere kant liggen de reële uitgaven meestal gevoelig lager dan de voorziene uitgaven. Deze veiligheidsmarge heeft voor gevolg dat zelfs wanneer
er een deficit is in de ontvangsten (1922, 1931-1934 en 1969-1972) door
·de lagerliggende uitgaven (met uitzondering van 1931) het jaar toch nog
afgesloten wordt met een batig saldo.
Dit idyllische beeld vraagt echter een belangrijke correctie die wij
terugvinden onder het hoofdstuk 'Provinciale Schuld'... Het is immers
zo dat, om de begroting in evenwicht te houden, men steeds weer moet
beroep doen op leningen, ten behoeve van bepaalde uitgaven zoals de
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Tabel 2. Verhouding van de werkelijke ontvangsten en uitgaven t.o.v. de
begroting.
Ontvangsten

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

-

2,16

+ 27,32
+ 5,59
+ 17,60
+ 0,19
+ 29,23
+ 52,60
+ 36,39
+ 13,24
-15,49
- 1,43
-15,33
-13,97
+ 20,82
+ 31,89
+ 39,04
+ 58,17
+ 11,57
+ 14,48
+ 95,47
+ 61,40
+ 57,17
+ 45,52
+ 30,40
+ 52,17

Uitgaven

-33,14
2,20
-16,35
2,74
-35,61
-16,39
+ 1,81
5
+ 6,21
-14,66
-14,76
-17,50
-26,01
-13,81
6,26
-13,97
- 3,21
-20,23
-19,50
- 1,86
-16,83
7,65
-14,82
-15,55
-14,33

door de wet verplichte tussenkomst van de provincie bij de aanleg van
rioleringen, drinkwaternetten, autobuslijnen, enz. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het echter eigen provinciale initiatieven, zoals de uitbreiding
van het elektriciteitsnet, en aanvankelijk het toekennen van de bouwpremies die het leeuwenaandeel van deze leningen opeisen. Deze leningen
worden vanaf 1951 altijd geboekt (in ontvangsten en uitgaven) op de
buitengewone begroting, maar het aflossen van de lening en de intrest
worden ingeschreven in de gewone begroting.
In de volgende tabel geven wij een overzicht van wat de uitgaven voor
het delgen van leningen vertegenwoordigen ten opzichte zowel van de
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

+ 29,61
+ 52,21
+ 57,89
+ 20,60
+ 18,66
+ 17,70
+ 16,81
+ 21,06
+ 31,14
+ 19,95
+ 17,12
+ 2,69
+ 14,26
+ 25,82
+ 35,90
+ 21,65
+ 14,78
+ 21,39
+ 7,14
+ 1,93
+ 16,99
+ 4,61
4,50
-13,78
-21 ,66
8,66

-21,32
-13,47
-19,74
-21,10
-28,36
8,31
-22,90
-22,90
-23,44
-25,77
-25 ,47
-16,07
-27,43
-13,90
-14,96
8,59
-20,08
9,93
-13,70
-42,50
-26,53
-17,63
-26,41
-28,23
-36,78
-30,85

globale begroting als van de rekening, vanaf 1936. (Zie tabel 3.)
Opvallend is hoe tijdens en na de Tweede Wereldoorlog de schuld
nagenoeg aangezuiverd werd, (1,5 % van de totale begroting in 1950) en
hoe, vanaf 1965 de schuld in begroting en rekening niet alleen enorm de
hoogte ingaat, maar zich ook geheel anders gaat verhouden tot het geheel
van begroting en rekening. Met andere woorden, hoe de schuld in de
begroting veel aanzienlijker is dan in de rekening (in 1972 nagenoeg het
dubbel in de begroting, ten opzichte van de rekening). Dit kan geen
toeval zijn, noch het gevolg van onoplettendheid. De verklaring dient
gezocht in het feit dat voor buitengewone Openbare Werken de Provincie
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Tabel3. Verhouding van de uitgaven voor het delgen van de Schuld t.o.v.
de globale gewone uitgave.

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Begroting

Rekening

16,53
12,43
16,51
9,43
11,81
15,87
10,88
18,64
4,50
3,91
3,38
2,53
2,18
2,04
1,47
3,96
4,36
5,13
7,06
8,05
9,10
9,32
11,22
10,76
12,62
14,59
11,49
15,06
18,01
15,61
22,91
23,44
27,52
32,55
37,11
42,60
45,88
43,07
41,40

17,05
14,13
14,52
9,51
11,97
16,31
12,83
19,42
4,98
4,38
3,71
3,15
2,52
2,51
1,85
4,39
5,04
7,39
9,92
11,35
11,53
12,64
13,84
14,69
14,89
14,12
10,90
13,68
15,74
15,91
20
20,69
18,49
18,58
18,56
21,71
23,24

1. Henri Brutsaert, voorzitter Provincieraad 1921-1926
Portret geschilderd door Flori Aerts z.j.

2. Arthur Mayeur, voorzitter Provincieraad 1927-1932
Portret geschilderd door Flori Aerts z.j.

verplicht is een lening te voorzien (begroting) gelijk aan het bedrag van
deze werken, maar indien deze niet, of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, wordt ook de lening niet of slechts gedeeltelijk aangegaan
(rekening), en, zoals wij verder zullen zien lopen begroting en rekening
voor Openbare Werken evenver uit elkaar als hier de schuld. Dat dit zich
voordoet vanaf 1960 is te wijten aan de nieuwe politiek van de Provincie,
die vanaf die tijd een ganse reeks nieuwe initiatieven neemt.
Om het verloop van de Provinciale Schuld nog beter te illustreren hebben wij een grafiek I (p. 84) gemaakt van de absolute cijfers. Op deze grafiek hebben wij tevens de ontwaarding van de munt aangeduid aan de hand
van de evolutie van de index van de kleinhandelsprijzen (basis 1914:
1.000.000, 1936: 1.850.000 en 1974: 59.260.000), zoals deze ons werd
meegedeeld door de Dienst Statistiek van de Nationale Bank van België.
Dit laat ons toe vast te stellen dat vanaf 1963 in de begroting, 1967 in de
rekening, de provinciale schuld sneller stijgt dan de index.
Het ligt voor de hand dat men bij het opmaken van de begroting alleen
de cijfers van de rekeningen van de vorige dienstjaren kent, en dan nog
in hoofdzaak de cijfers van de ontvangsten (belastingen, rijkssubsidies,
enz.) die tijdens het voorlaatste dienstjaar werden geboekt. De uitgaven
volgen veel langzamer omdat zij afhankelijk zijn bijvoorbeeld van de
oplevering van de openbare werken, het laattijdig indienen van facturen ,
enz.
Wij kunnen ons afvragen of het bepalen van de begroting voor bijvoorbeeld het jaar 1930 beïnvloed wordt door de stand van de rekening voor
1928- het jaar voorafgaande aan dat waarin de begroting 1930 wordt
opgemaakt- en meer nog 1927 waarvoor men in 1929 over nagenoeg
definitieve cijfers beschikt. Met andere woorden of er een parallelisme
is tussen de toename en afname van de begroting en de toename of afname
van de rekeningen van de voorgaande jaren. Om dit onderzoek zeer scherp
te stellen hebben wij voor de rekeningen het saldo berekend (verschil
tussen ontvangsten en uitgaven). (Zie tabel 4.)
Het blijkt uit deze tabel dat men niet kan spreken van een correlatie
tussen de begroting en het saldo van de rekeningen van voorgaande jaren.
Een nauwkeuriger onderzoek van de evolutie van de begroting en de
evolutie van alleen maar de ontvangsten - omdat deze eerder gekend
zijn dan de uitgaven- geeft hetzelfde resultaat.
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Tabel4. Begroting en saldo van ontvangsten en uitgaven.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

Begroting

Saldo rekening

+ 0,26
+ 7,58
+ 92,20
+ 5,80
+ 21,27
-13,57
9,78
+ 51,50
+ 23,83
+ 17,58
-11,87
+ 26,88
+ 4,70
-27,40
5,53
+ 26
-14,27
+ 33,04
-21,56
-40,47
+ 50,58
+ 13,85
+ 18,92
+ 16,18
+ 17,54

+ 30,98
+ 29,52
+ 21,94
+ 15,86
+ 35,80
+ 45,62
+ 50,79
+ 41,39
+ 7,03
0,83
+ 13,33
+ 2,17
+ 12,04
+ 34,63
+ 38,15
+53,01
+ 61,38
+ 31,80
+ 33,98
+ 97,33
+ 78,23
+ 64,82
+ 60,34
+ 45,95
+ 66,50

2. HET PROBLEEM VAN DE ONTVANGSTEN
Vooraleer de afzonderlijke hoofdstukken van de begroting te ontleden
willen wij onderzoeken waar de Provincieraad de middelen haalt om zijn
politiek te verwezenlijken.
1. Vóór de Tweede Wereldoorlog

Vóór 1913 bestonden de financiële middelen van de provincies voor
ongeveer de drie vierden uit eigen ontvangsten (taksen, diverse inningen,
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1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

+ 33,19
+ 16,36
+ 15,29
+ 38,64
-13,67
+ 0,80
+ 17,16
9,35
+ 0,36
+ 8,45
+ 8,77
-10,40
+ 15,87
7,66
3,71
+
+ 23,14
+ 0,14
7,59
+ 21,90
+ 5
+ 10,39
+ 21,16
+ 19,09
+ 19,53
+ 22,49
+ 11,97
+ 29,28
+ 11,19

+ 50,93
+ 65,68
+ 77,63
+ 41,70
+ 47,02
+ 26,01
+ 39,71
+ 43,96
+ 54,58
+ 45,72
+ 42,59
+ 18,76
+ 41,69
+ 39,72
+ 50,86
+ 30,24
+ 34,86
+ 31,32
+ 20,84
+ 44,43
+ 43,52
+ 22,24
+ 21,91
+ 14,45
+ 15,12
+ 22,19

dividenden van ondernemingen waarin de provincie aandelen bezat, enz.)
en slechts voor ongeveer één vierde uit opeentimes op de rechtstreekse
rijksbelasting (grondbelasting, personele belasting en patentrecht). De
wetten van 1, 2 en 3 september 1913 luidden het begin in van een nieuw
tijdperk dat een radicale ommekeer bracht in de provinciale financies, en
vooral in de ontvangsten.
De wet van 1.09.1913 schafte het speciaal patentrecht op vennootschappen en de belasting op de mijnen af en verving ze door een rijksbelasting op de inkomsten en winsten van actiëngenootschappen en sommige financiële en industriële ondernemingen, met mogelijkheid voor de
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GRAFIEK I
Provinciale schuld volgens de begroting en de rekening
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provincies hieraan maximum 50 opeentimes (of 50 %) toe te voegen.
Meteen werden de provinciale taksen op dezelfde vennootschappen
afgeschaft.
De wet van 2.09.1913 schafte alle gemeentelijke en provinciale taksen
op auto's en motorvoertuigen af, en verving ze door een rijksbelasting,
waarvan de provincies maximum 75 opeentimes mochten toevoegen.
De wet van 3.09.1913 voerde een rijksbelasting in op de cinemavertoningen, en machtigde de provincies een maximum van 25 opeentimes
hieraan toe te voegen, alweer ter vervanging van eventuele rechtstreekse
provinciale taksen.
De algemene trend was dus het overnemen door het Rijk van winstgevende provinciale inkomsten, waarbij de provincies het voortaan met
een door het Rijk bepaald maximum aantal opeentimes moesten stellen.
Na de oorlog stapte men aanvankelijk af van dit systeem om er vanaf
1925 naar terug te keren.
De wet van 29.10.1919 verving de provinciale opeentimes op de grond-,
de personele- en de patentbelasting door 'aandelen' in de opbrengst van de
'rijkscedelbelasting', dit is het geheel van de door het Rijk geïnde grondbelasting, de 'roerende zaken' ( = kapitalen) en de bedrijfsbelasting. Deze
aandelen werden voortdurend gewijzigd :

1. Grondbelasting

2. Kapitalen
a. intresten
b. aangewende
kapitalen

29.10.1919

17.03.1925

31.12.1925

l/lüe

1/ lüe

1/ lüe

1/ 4e

2/15e

1/ 10e

1/10e

2/10e

1/lüe

1/lOe

1/4e

1/lOe

3. Bedrijfsbelasting
a. op winsten
(ondernemingen,
vrije beroepen) 1/4e
b. lonen, wedden,
pensioenen
1/4e

22.01.1936

1/10e

1/10e

De algemene tendens was dus een vermindering van de ontvangsten
van de provincies, die echter ten dele gecompenseerd werden door andere
ontvangsten. De wet van 3.03 .1919 kende aan de provincies 1/ 8e op de
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oorlogswinsten toe, maar de wet van 31.12.1925 bracht dit aandeel tot
1/ 16e terug en ontnam het aan de provincies ten voordele van sommige
gemeenten. Op 23.12.1919 stemde de Provincieraad een provinciale taks
op de openbare vermakelijkheden en de drankslijterijen . De wet van
31.12.1925 schafte deze taks af (overgenomen door het Rijk) met uitzondering voor de bals en de daaraan verbonden drankslijterijen, en de
wet van 22.01.1931 kende opnieuw aan de provincies 1/ lüe van deze
belasting toe.
Op 19.07.1923 legde de provincie een taks op de duivenprijskampen,
maar deze werd bij K.B. van 14.12.1923 geannuleerd omdat het Rijk
reeds een taks inde op het ringen der duiven. De wet van 31.12.1925
preciseerde dat de provincies geen taks mochten leggen op duivenprijskampen en paardenwedrennen, wel op prijskampen voor zangvogels en
hondenwedrennen. De aloude provinciale hondentaks werd door dezelfde
wet overigens afgeschaft en vervangen door een rijksbelasting met provinciale opcentimes, maar de wet van 4.07.1930 schafte deze rijksbelasting
af en de honden werden opnieuw aan de provincies uitgeleverd.
De provinciale opeentimes op de belasting op auto's en motorvoertuigen
werden door de wet van 28.03.1923 vervangen door een aandeel van
2/20e; de wet van 31.12.1925 verving dit door 1/ lOe plus 3/ 20e te
verdelen tussen de provincies en gemeenten naar rato van de door hen
gedane financiële inspanningen voor de verbetering van de wegen, tevens
werden de provincies en gemeenten gemachtigd opeentimes te heffen
op de rijksbelastingen op de 'andere voertuigen' met uitzondering van deze
"die voortgetrokken worden door koeien, ezels, honden of geiten, alsmede
de handvoertuigen" ...
Naast de zangvogelwedstrijden en de hondenwedrennen komt het de
provincies en gemeenten toe taks te leggen op zeer winstgevende objecten
zoals piano's, harmoniums en paardenrijtuigen (echter niet de paarden)
zoals vermeld in een ministerieel rondschrijven van 21.01.1920 ... Gelukkig waren er toch nog de honden, de fietsen, de jachtverloven en de
drijfkracht (in een periode van economische recessie !) . .. Deze laatste
taks werd in West-Vlaanderen toen niet geheven.
Af en toe werden de provincies gemachtigd hun opeentimes te verhogen
op sommige rijksbelastingen, zoals door de wet van 16.07.1922 waarbij
zij 10 opeentimes mogen heffen op de grondbelasting, maar dan uitsluitend
ten behoeve van de bouwpremies voor goedkope woningen.
Vanaf de wet van 31.12.1925 vervangt het heffen van provinciale
opeentimes weer het systeem van 'provinciale aandelen'.
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In West-Vlaanderen evolueren de bijzonderste opeentimes als volgt:

1924 1926 1932 1933
Grondbelasting
Aangewende
kapitalen
Bedrijfsbelasting
Meubelen

10

1934*

1935 1936 1937

15

20

25

40 en 60

45

40

30

15
15
15

15
20
15

25
25
15

40 en 60
40 en 60
40

45
45
40

40
30
30
40
afgeschaft

* In buitengewone zitting van 26.04.1934 was de Raad verplicht, om zijn
begroting in evenwicht te brengen, de pas verhoogde opeentimes op de staatscedelbelastingen, voor het jaar 1934 nogmaals met 20 te verhogen.
De belangrijkste toegeving vanwege het centraal bestuur was de wet van
22.01.1931 die een ganse reeks provinciale uitgaven door het Rijk liet
overnemen. Het waren hoofdzakelijk de aanzienlijke uitgaven voor wedden
van het onderwijzend personeel van de athenea en rijksmiddelbare scholen
en de pensioenen van de onderwijzers van de aangenomen en de gemeentescholen, benevens de bijwedden door de Provincie toegekend aan haar
eigen personeel, benevens kleinere sommen voor de Werken voor Kinderwelzijn, de werkingskosten voor de rechtbanken en sommige gevangenissen
en de kazernering van de Rijkswacht.
De vermindering van de opeentimes betekende geenszins een vermindering van de provinciale inkomsten omdat het Rijk, bijvoorbeeld in 1937,
zijn belastingvoet verhoogde !
Naast de opeentimes leveren vooral de rijwieltaks en de hondentaks
een belangrijke bron van inkomsten.
Op 8.07.1920 werd de rijwieltaks vastgesteld op 10 fr. voor een rijwiel
met 1 zadel, 25 fr. voor meer zadels - mits een aantal vrijstellingen
voor de agenten van de ordediensten, de blinden, enz. Met ingang van
1 januari 1934 werd deze belasting opgetrokken naar 15 en 25 fr., en met
ingang van 1 januari 1938 teruggebracht tot 12,5 en 25 fr. In 1922 bracht
deze belasting meer dan anderhalf miljoen op, in 1939 meer dan 5,5
miljoen.
De hondenbelasting werd op 11 juli 1923 aangepast. De taks op de
hazenwinden aangewend voor de jacht (50 fr.) werd afgeschaft omdat er
nog slechts 5 exemplaren van in de provincie rondliepen. De taks op de
jacht- en prachthonden (met opsomming van de diverse rassen) werd van
10 op 25 fr. gebracht, en deze voor "de andere honden" van 3 op 5 fr.
Op 9.07.1924 boog de Raad zich opnieuw over de jacht- en prachthonden,
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en maakte nu een onderscheid voor de "schapers- en drijvershonden van
zuiver of gekruist Belgisch ras, die niet gehecht zijn aan een kudde" en
belastte deze, uit vaderlandse overwegingen, slechts met 10 fr. In 1926
werd de provinciale taks op de honden afgeschaft en vervangen door
33 opeentimes op de rijksbelasting. Op 22.04.1931 werd zij weer
ingevoerd: 30 fr.voor de jacht- en prachthonden en 15 fr. voor de andere,
en vanaf 1933 moesten de honden de kosten van de werklozensteun
helpen betalen: 75 fr. voor de jacht- en prachthonden, en 25 fr. voor de
gewone straatlopers. In 1922 brachten de honden ongeveer 120.000 fr.
op, in 1939 iets meer dan 1.900.000 fr.
Anderzijds voerde de Staat voor de provincies ook nieuwe verplichte
uitgaven in, hoofdzakelijk door nieuwe sociale wetten. Aldus de wet van
9.09.1919 op de kinderbescherming, de wet van 20.08.1920 op de ouderdomspensioenen, de wet van 15.10.1921 op het Fonds der Meestbegaafden. De wet van 1.12.1928 die het Bijzonder fonds voor gebrekkigen en
verminkten instelde, enz. De verplichte deelname van de provincie in het
Nationaal Crisisfonds bracht in de begroting voor 1934 een uitgave mee
van 19,6 miljoen frank!
Het was voor de gedeputeerde, belast met de financiën, voorwaar geen
sinecuur om de provinciale begrotingen een aanvaardbaar uitzicht te
geven. Het was dan ook niet alleen een verbaal formalisme, als hij steeds
weer klaagde over het gebrek aan middelen om de voorgestelde behoeften
te voldoen.
Reeds in 1922 stelde J. Bernolet aan de Raad voor tot de regering een
wens te richten : 1. om aan de provincies en gemeenten hun zelfstandigheid
op fiscaal gebied terug te schenken; 2. dat bij de verdeling van provincieen gemeentefonds zou rekening gehouden worden met de tijdelijke ontvolking ten gevolge van de oorlog; 3. dat bij de verdeling van de opbrengst
van de belasting op de vennootschappen geen rekening zou gehouden
worden met de stad waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, maar
dat de verdeling dezelfde zou zijn voor alle provincies. Op 24 juli 1923,
tijdens zijn verslag over de begroting 1924, gaf J. Storme een overzicht
van de inkomsten en uitgaven van de diverse provincies na de eerste
fiscale hervormingen, daaruit blijkt dat de inkomsten van de provincie
Antwerpen in 1924 ten opzichte van 1913 toegenomen waren met een
coëfficiënt 7,2, deze van West-Vlaanderen met coëfficiënt 2,8; de uitgaven
echter respectievelijk met coëfficiënt 6,3 en 3,2. In het geval Antwerpen
(zoals ook Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Namen)
overtrof de toename van inkomsten deze van de uitgaven, in WestVlaanderen en Luxemburg (Limburg ontbreekt) was het andersom.
Op 21.10.1937 maakte H. d'Artois op zijn beurt een vergelijking van
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de negen provinciale begrotingen voor 1938, waaruit bleek dat WestVlaanderen op de 2e plaats kwam voor het provinciaal aandeel in de
rijksbelastingen, met 5,38 fr. per inwoner (1e Antwerpen met 5,61 fr.,
laatste Limburg met 1,38 fr.) , voor de rechtstreekse en onrechtstreekse
provinciale belasting kwam West-Vlaanderen op de 7e plaats met 8,98 fr.
per inwoner (le Henegouwen met 13,68 fr., laatste Brabant met 3,14 fr.) .
Het geheel van gewone en buitengewone begroting kostte in WestVlaanderen (voorlaatste): 52 fr.per inwoner, in Henegouwen (1e) 84,05 fr.
en in Luxemburg (laatste) : 51 ,27 fr. voor een gemiddelde van 72,41 fr.
over het ganse Rijk.
De financiële toestand van de provincie was er in 14 jaar tijd aanzienlijk
op vooruitgegaan.
De voortdurende wijzigingen van de provinciale fiskaliteit bracht een
grote onzekerheid mee, die zich bv. in 1928, 1931, 1933 en 1934 uit
door het verdagen van de gewone zitting van juli naar oktober of de
verdaging van de bespreking van de begroting van de gewone naar een
buitengewone zitting, het bespreken en goedkeuren van 'voorlopige'
begrotingen, waarvan men verwachtte dat zij door op komst zijnde wetten
grondig zouden gewijzigd worden, maar ook in het schrappen van niet
noodzakelijke uitgaven (1926, 1934) of het verminderen van nagenoeg
alle niet verplichte kredieten met 25 of 50 % (1932), tengevolge van de
dramatische algemene economische toestand, en de onverbiddelijke eisen
van de regering de begrotingen sluitend te maken.
2. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Gedurende de Tweede Wereldoorlog ondergaat de provinciale begroting hevige schommelingen. Van 57,5 miljoen in 1939 valt de begroting
terug op 26,5 miljoen voor 1941 om opnieuw 54,5 miljoen te bedragen
voor 1944. Wij kunnen hiervoor een aantal voor de hand liggende
oorzaken aanwijzen : inkomsten getrokken uit belastingen op de autovoertuigen, het inrichten van bals en openbare vermakelijkheden, en de
casinospelen worden tot een minimum herleid of vallen weg.
Er is evenwel nog iets anders. Ingevolge een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Provincie- en Gemeentefinancies, worden in
de begroting voor 1942 de provinciale opeentimes op de grondbelasting
van 30 op 25 teruggebracht, de opeentimes op de bedrijfsbelasting en
deze op de aangewende kapitalen, beide van 30 op 15.
In de begroting 1943 worden de opeentimes op de grondbelasting
nogmaals met 5 verminderd. Niettemin gaan de provinciale ontvangsten
de hoogte in, omdat deze verminderingen gecompenseerd en overtroffen
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worden door meeropbrengsten vanwege de rijksbelastingen. Deze meeropbrengsten zijn het gevolg van de inflatie (het indexcijfer van de
r')nsumptieprijzen stijgt van 867 in april 1940 naar 1993 in augustus
1944 !).
Na de oorlog blijft het systeem van provinciale ontvangsten ongewijzigd
tot de z.g. 'wet-Vermeylen' van 24 december 1948, die ingaat op 1 januari
1949. Deze wet bracht mee dat de provinciale aandelen in de rijksbelasting
vervangen werden door een forfaitaire- en door het Rijk bepaalde toelage (dotatie) aan de provincies. Met de jaren verminderde de relatieve
omvang van deze dotatie, omdat het Rijk het leeuwenaandeel ervan voor
zich hield, zodat de provincies verplicht werden hun rechtstreekse inkomsten op te drijven.
"Worden opgeheven met ingang van het dienstjaar 1949, de aandelen in
de Rijksbelastingen, alsmede de opeentimes op de mobiliën- en bedrijfsbelasting, en deze op de Staatsbelasting op het openen van tapperijen en
slijterijen van gegiste en geestrijke dranken. Volgens de ramingen van
de begroting, stelt men hiervoor een verlies aan inkomsten vast van
74.817.500 fr. (op een begroting van 133.438.435 fr. !).
Dit verlies aan inkomsten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een
aandeel in het 'Fonds der Provinciën' waarvoor, volgens de berekening
van het Departement van Binnenlandse Zaken, in het budget voor 1949
een raming van 66.109.000 fr. mag ingeschreven worden. Dit bedrag zal
evenwel eerst definitief kunnen bepaald worden wanneer voornoemd
Departement over al de gegevens zal beschikken, die de toepassing van
de door de nieuwe wet bepaalde criteria moeten mogelijk maken."
Aldus de boodschap van 18 februari 1949, waarin de Bestendige
Deputatie aan de Raad voorstellen doet om het tekort van ruim 8 miljoen
frank dat aldus ontstaat in de begroting, aan te vullen.
Het 'Fonds der Provinciën' - gelijktijdig ingesteld met het 'Fonds der
Gemeenten'- vormt voortaan de door het Rijk gevoede kas waaruit aan
de provincies, volgens een aantal verdeelsleutels dotaties worden toegekend. Aanvankelijk is dit:
25
48
8
19

%
%
%
%

naargelang de bevolking;
naargelang de uitgaven voor onderwijs;
naargelang de provinciale schuld;
naargelang de lengte van de provinciale wegen.

In 1953 worden deze criteria gewijzigd. Dit gebeurt opnieuw door de
wet van 3 juli 1956, die de verdeelsleutel als volgt bepaalt:
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bevolking
oppervlakte van de provincie
kadastraal inkomen
volksgezondheid
onderwijs
schuld

17%
8,5%
8,5%

3
40
23

%
%
%

Een voorstel van de heer L. Gilion om ook de territoriale wateren te
verrekenen in de oppervlakte van de provincies (in feite alleen WestVlaanderen!) werd niet weerhouden ...
De voorlopig laatste wijziging van deze verdeelsleutel dateert van de
wet van 17 maart 1965. Voortaan krijgt elke provincie vooruit 15 miljoen
voor de basisuitgaven. De rest wordt verdeeld als volgt : 51 % à rato van
het aantal inwoners van de negen provincies, de overige 49 % worden
uitgesplitst in 19 % voor de infrastructuurwerken, en wel bepaald 9,5 %
naargelang de oppervlakte van het grondgebied en 9,5 % naargelang
de lengte van de provinciale wegen ; blijft 30% die toegekend worden
op basis van de toelage van het Rijk aan iedere provincie in het kader
van het schoolpakt, dit beduidt in feite de rijkstoelagen voor het provinciaal onderwijs.
Terwijl de vorige verdeelsleutels hoofdzakelijk gebaseerp waren op de
betoelaging van de uitgaven (volgens de wet van 3 juli 1956 vertegenwoordigden zij 66 % ), betoelaagt de nieuwe verdeelsleutel van 17 maart
1965 hoofdzakelijk de behoeften (70 %) en niet zozeer meer de uitgaven
(30 % voor onderwijs).
Over de 'wet-Vermeylen' en het 'Fonds der Provinciën' laat gedeputeerde L. Gilion zich op 16 oktober 1951 voor de Raad in volgende
onomwonden woorden uit :
"Het is algemeen gekend dat de Provincie Henegouwen, voor wie de
wet in het leven geroepen werd, een vierde van de jaarlijkse dotatie
ontvangt, dit ten nadele van de acht andere Provincies. En onder de drie
minst bevoordeelde vindt men: West-Vlaanderen, Luik en Brabant."
Men zal dan ook, vanuit de provincies blijven aandringen op het
wijzigen van de verdeelsleutels voor het 'Fonds der Provinciën', en het
verhogen van de dotaties in dezelfde mate als de rijksbelastingen die
dienden voor de provinciale dotaties, meeropbrengsten kenden. Dat
gebeurt eindelijk met de wet van 17 maart 1965.
In 1969 is de heer Gilion dan ook tot heel andere inzichten gekomen
en onderlijnt, tijdens een debat van 12 juni 1969, dat het 'Fonds der
Provincieën' volgens objectieve criteria verdeeld wordt.
De 'wet-Vermeylen' voorzag echter ook nog een aantal financiële
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ontlastingen voor de provincies, zoals de overname door het Rijk van de
uitgaven voor het Gemeenschappelijk Fonds, ingesteld door de wet op de
Openbare Onderstand van 27 november 1891, dit moest echter door een
afzonderlijke wet geregeld worden, en die laat 9 jaar op zich wachten.
Wij zien dan ook in de begrotingen tot 1957 in ontvangsten en uitgaven
bedragen staan van 7.750.000, later 8.000.000, die niet gehonoreerd
worden in de rekeningen omdat zij louter fictief zijn, maar zij verhogen
het geheel van de begroting, ten opzichte van de rekening, aanzienlijk
en vervalsen aldus de juiste verhouding tussen beide. Andere geringere
bedragen werden door het Rijk eveneens overgenomen.
Zoals voor de oorlog brengen nieuwe wetten in de loop der jaren
wijzigingen ten laste of ten gunste van de provinciale financiën mee. De
twee belangrijkste zijn ontegensprekelijk de wet van 15 maart 1950 op
de onbevaarbare waterlopen die - in de begroting althans - uitgaven
zal meebrengen van 10 tot 15 miljoen. Wij komen daar verder op terug.
De uitvoering van het Schoolpakt door de wet van 29 mei 1959 ontlaste
de provinciale begroting voor 1960 van meer dan 25 miljoen, terwijl in
de begroting voor 1966 nog eens 22 miljoen aan schoolbehoeften voor het
Lager Onderwijs wegvallen. In 1952 hadden de reëel gedane uitgaven
voor onderwijs het record bereikt van 61 miljoen op een totale uitgave
(volgens de rekening) van 146 miljoen. In 1960 vielen zij terug van 58
op 31 miljoen, en in 1966 van 47 op 29 miljoen voor een globale uitgave
die de 200 miljoen benaderde. Deze welgekomen verlichtingen van het
provinciaal budget kunnen echter de toenemende behoeften niet blijvend
voldoen.
De provinciale belastingen worden dan ook regelmatig opgevijzeld,
wij geven in de volgende tabel een overzicht van de drie traditionele
provinciale belastingen, nl. de opeentimes op de grondbelasting, die in
1964 wordt omgedoopt tot opeentimes op de 'onroerende voorheffing',
de belasting op de honden, en deze op de rijwielen, waar vanaf 1953 de
'rijwielen met hulpmotor' van onderscheiden - en afzonderlijk belast
worden.
De traditionele belasting op 'tapperijen en drankslijterijen' wordt op
15 oktober 1953 afgeschaft, ook deze op de paarden, op 3 oktober 1956.
Maar op 14 oktober 1969 wordt een nieuwe belasting geheven op de
luxepaarden en de pony's.
Ondertussen worden een ganse reeks nieuwe belastingen ingevoerd die
soms getuigen van de verbeeldingskracht van de mens-in-geldnood.
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Dienstjaar

1948
1949
1952
1953
1954
1957
1961
1962
1963
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977

Grondbelasting

Honden

Rijwielen

20 opcent.
30
40

30 fr.
33
60
100

12 fr.
12,12

50
95
120
65"'
75
110
140
150
160
200
260
325 en 340
380
400

34

150
60
100
225
300

125

450

"' Ingevolge perekwatie van het kadastraal inkomen.

Nieuwe belastingen :

13.10.1959 : belasting op de speeltoestellen, andere dan casinospelen
25.04.1963: belasting op de vaartuigen en bootjes (afgeschaft in 1974)
8.10.1963: belasting op de drijfkracht (afgeschaft in 1968 en opnieuw
ingevoerd op 15.03.1972)
5.10.1965: belasting op de stapelplaatsen van schroot en/of oude
voertuigen
22.01.1965 : belasting op de stapelplaatsen, later uitgebreid tot de vuilnisbelten
13.10.1970: belasting op de olie- en motorbrandstofpompen
24.11.1971 : belasting op bookmakerskantoren en kantoren van spelof weddenschappen op wieler- en/of voetbalwedstrijden
(uitgebreid tot de casino's op 22.02.1973)
25.11.1971 : belasting op de openbare reclame (niet goedgekeurd, hernomen op 15.03.1972)
30.11.1971 : belasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen (niet goedgekeurd, hernomen in 1973, weer niet
goedgekeurd, hernomen in 1974)
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15.03.1972 : belasting op het tewerkgesteld personeel
22.02.1973: belasting op de oppervlaktewateren
13.10.1976: belasting op de gratis verspreiding van publiciteit (niet
goedgekeurd).
Niet al deze belastingen werden door de voogdijmacht te Brussel goedgekeurd. Sommige- zoals de belasting op de gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke inrichtingen - stootten op hevig verzet, en de schrapping
ervan door de regering had in 1974 zelfs het spectaculaire gevolg dat de
Provincieraad 18 artikels met facultatieve uitgaven uit de begroting
gewoon schrapte om het financieel evenwicht te herstellen.
Anderzijds dient aangestipt dat voor meerdere van deze belastingen
allerhande vrijstellingen werden verleend, hetzij aan ondernemingen om
het economisch leven te stimuleren, hetzij individueel aan minder begunstigde inwoners : gehandicapten, enz.
De toename van de ontvangsten van de provincie ziet eruit als volgt:
in 1948, dit is vóór de wet-Vermeylen, ontvangt de Provincie
35 miljoen aandelen in de rijksbelasting
28,5 miljoen aan opeentimes op rijksbelastingen
10,5 miljoen aan eigen rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen.
In 1950, onder het regime van de wet-Vermeylen:
56,5 miljoen uit het Fonds der Provinciën
10 miljoen opeentimes op de grondbelasting
18,6 miljoen aan eigen rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen.
In 1974:
257,8 miljoen uit het Fonds der Provinciën
311,3 miljoen opeentimes op de grondbelasting
173 miljoen aan eigen rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen.
Over het systeem van de provinciale belastingen maakte de heer Goessens in de zitting van 22 oktober 1975 de volgende bedenking: "Wanneer
wij de lijst van onze belastingen overlopen stellen wij vast dat meer dan
80 % van de opbrengsten voortkomen van wat men noemt forfaitaire of
evenredige belastingen, d.w.z. belastingen die niet variëren volgens de
inkomsten die aan de basis liggen van de aanslagen.
Inderdaad : de belasting op de bescherming van de oppervlaktewateren,
de belastingen op de honden en de rijwielen en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing zijn belastingen die, uiteindelijk, zwaarder wegen
op de kleine dan op de grote inkomens. Vanzelfsprekend wordt deze
situatie in de hand gewerkt door het feit dat het de Provincie niet is toegestaan enige vorm van inkomstenbelastingen te heffen, m.a.w. de provincies zijn gedoemd om onrechtvaardige belastingssystemen op te bouwen
en in stand te houden".
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Wij willen er tot slot: op wijzen dat de van jaar tot jaar gelaakte 'wetVermeylen' en het daardoor opgerichte 'Fonds der Provinciën' aan de
provinciale financiën een stabiliteit heeft gegeven die schril en gunstig
afsteekt tegen de vooroorlogse financiële instabiliteit, zoals wij die hoger
hebben beschreven. Er blijft evenwel een moeilijkheid bestaan, omdat het
Rijk het indexeringscoëfficiënt voor de provinciale dotaties afremt en niet
gelijkschakelt aan het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen.

3. DETAILONDERZOEK VAN DE UITGA VEN AAN DE HAND
VAN ENKELE HOOFDSTUKKEN UIT DE BEGROTING
Het detailonderzoek van enkele belangrijke hoofdstukken uit de begroting moet in twee periodes worden opgedeeld, omdat de structuur van de
begroting grondig verschilt vóór en na 1936. Van 1936 tot 1974 hebben
wij een zelfde schema met vaste hoofdstukken, voorgeschreven bij ministeriële omzendbrieven van 7 augustus 1934 en 31 juli 1935, en lichtjes gewijzigd door de omzendbrieven van 7 juli 1950 en 1 juni 1959. Het
belangrijkste kenmerk ten opzichte van het voorgaande schema is het
onderscheid tussen de Gewone en de Buitengewone Begroting, telkens
onderverdeeld in Ontvangsten en Uitgaven, waarbij structureel geen
onderscheid meer wordt gemaakt tussen 'Verplichte' en 'Niet verplichte'
of 'Vrije' uitgaven.
Vóór 1936 werd de begroting ingedeeld in Verplichte en Vrijstaande
uitgaven, en werd geen onderscheid gemaakt tussen Gewone en Buitengewone begroting. Dat had voor gevolg dat uitgaven voor bv. Openbare
Werken op verschillende plaatsen van de begroting, en onder verschillende rubrieken voorkwamen. Voor onze berekeningen hebben wij ze
opgeteld.
Ook de in het Bestuursmemoriaal opgenomen eindrekeningen verschillen vóór en na 1936. Na 1936 wordt de afrekening ingedeeld volgens de
hoofdstukken van de begroting. Vóór 1936 is dit niet het geval.
Naast deze gepubliceerde eindrekeningen hebben wij - slechts vanaf
1928 -kunnen beschikken over de rekeningsregisters van de provinciale
comptabiliteit. Daarin komen de begroting voor (waarop soms wel, soms
niet, de begrotingswijzigingen zijn aangebracht) en de rekening van het
vorige dienstjaar, afgesloten per 1 october van het daarop volgende jaar,
benevens de begroting en de voorlopige rekening van dit laatste jaar, die
voor onze studie zonder belang is. Aangezien de rekeningen van het vorige
dienstjaar afgesloten zijn op 1 october van het jaar daarop, komen niet
aanzienlijke verschillen voor met de definitieve eindcijfers zoals deze
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gepubliceerd worden, na goedkeuring door het Rekenhof, in principe drie
jaar na het afsluiten van het dienstjaar. Wij hebben altijd deze definitieve
eindcijfers gebruikt.
Wij geven dus ons overzicht in twee delen: van 1922 tot 1935 en van
1936 tot 1974.
Na 1974 werd een totaal nieuwe structuur ingevoerd, de z.g. 'Functionele Begroting'. Wij laten die buiten beschouwing. Stippen wij nog aan
dat op het ogenblik dat wij deze studie schrijven de definitieve eindrekeningen voor 1973 en 1974 nog niet gepubliceerd zijn.
A. De periode vóór 1936
Tabel 5 geeft een overzicht van de evolutie van de uitgaven. Wij hebben
de vier belangrijkste titels gegroepeerd.
1. Landbouw
Dit zijn niet verplichte uitgaven. Van 1922 tot 1926 en in 1934 en
1935 wordt ook het landbouwonderwijs onder deze titel begrepen.
Tabel 5. V er houding tot de totale begroting en rekening van de uitgaven.
Landbouw
Begr.
Rek.

1914
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
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4,70
2,29
2,53
1,58
1,94
1,84
1,44
1,98
1,38
1,35
3,14
1,93
1,17
1,88
2,60

1,78
1,31
1,19
3,58
2,20
2,24
2,06
2,79

Openbare Werken Maatsch . Welzijn
Begr.
Rek.
Begr.
Rek.

Onderwijs
Begr.
Rek.

34,53
41,08
29,43
63,33
46,98
54,78
44,12
30,26
28,76
32,48
37,76
36,31
36,93
12,86
26,79

7,68
15,35
14,36
9,40
10,69
10,33
14,10
13,72
16,39
17,61
18,68
22,49
20,17
9,09
13,38

27,20
27,31
19,84
33,70
39,01
33,44
13,50
22,95

6,97
28,26
36,10
18,75
26,51
22,79
32,42
42,33
37,82
31,63
33,67
31,59
33,77
44,76
38,40

39,97
45,22
40,18
37,26
29,71
17,86
50,48
41,48

20,48
17,68
31 ,92
19,69
22,59
23,22
9,02
12,70

3. Alfred Ronse, voorzitter Provincieraad 1932-1966
Portret geschilderd door José Storie, 1937

4. Jan Baptist de Gheldere, voorzitter Provincieraad 1962-1977
Portret geschilderd door Philippe Piers de Raveschoot 1973

2. Openbare Werken
Daartoe rekenen wij niet alleen de verplichte uitgaven voor het onderhoud van de provinciale wegen en kanalen, en de niet verplichte subsidiëring van gemeentelijke openbare werken, maar ook de verplichte
uitgaven voor Justitie en Politie en Eredienst. Het overgrote deel van
deze kredieten is immers bestemd voor het onderhoud en herstel van de
justitiepaleizen, de kathedraal, het bisschoppelijk paleis en het Grootseminarie. Ook rekenen wij hierbij de verplichte deelname van de Provincie in de uitbouw van het buurtspoorwegennet en de autobuslijnen, evenals
de kredieten bestemd voor de elektrificatie.
3. Maatschappelijk welzijn en gezondheid
Wij nemen beide samen. Zij bestaan uit verplichte uitgaven voor
Openbare Onderstand, bestrijding van de bedelarij en de landloperij, de
ouderdomspensioenen en het kinderwelzijn, de niet verplichte uitgaven
voor liefdadige en gezondheidsinstellingen, toelagen aan de maatschappijen voor onderlinge bijstand, de mutualiteiten, enz. Ook de werklozensteun die voor een deel onder de verplichte, en voor een deel onder de
niet verplichte uitgaven vallen.
4. Onderwijs
Hieronder vallen zowel de verplichte uitgaven voor het lager onderwijs
en het Fonds der Meestbegaafden, als de niet verplichte subsidies aan
allerhande onderwijsinstellingen. Het dient aangestipt dat tot 1930 een
aanzienlijk deel van dit krediet bestemd is voor wedden, pensioenen en
wachtgelden van het onderwijzend personeel van de aangenomen of
gemeentescholen, en dat tot en met 1935 ook de geringe kredieten voor
wetenschappen, kunsten en letteren evenals gelegenheidssubsidies voor
culturele manifestaties inbegrepen zijn.
I. Landbouw

Het eerste wat opvalt bij het overlopen van tabel 5 is het verschil in
verhoudingen tussen 1914 en 1922. De kredieten voor Openbare Werken
nemen met 1/5e toe, deze voor Onderwijs verdubbelen, deze voor Maatschappelijk Welzijn en Gezondheid verviervoudigen, maar de kredieten
voor Landbouw worden gehalveerd. Zij zullen nooit meer hun vooroorlogs peil bereiken. De verhoging die wij vaststellen voor de landbouw
in 1931 is te wijten aan een eenmalige subsidie van 750.000 fr. voor de
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oprichting te Roeselare van een Vrije Middelbare Tuinbouwschool. De
verhoging van 1935 is in feite een vals perspectief, het gaat niet om een
verhoging van het landbouwkrediet, maar om een algemene compressie
van de andere uitgaven (totale begroting 42 miljoen tegenover 58 miljoen
in 1934), met uitzondering van de kredieten voor landbouw (die stagneren
rond 1.100.000 fr.) waardoor de onderlinge verhoudingen ( % ) gewijzigd
worden.
Het provinciaallandbouwbeleid wordt niet gekenmerkt door belangrijke
beslissingen.
Op 18.07.1923 beslist de Raad het in 1893 gestichte Provinciaal Veefrmds af te schaffen en het kapitaal van dit fonds, ter waarde van circa
2 miljoen, dat 60.000 fr. aan intresten oplevert, toe te vertrouwen aan
de Bestendige Deputatie onder de benaming 'Landbouwfonds'. De rol
van de Bestendige Deputatie zal er in bestaan elk jaar de intrest van dit
fonds onder acht erkende veeverzekeringssyndikaten te verdelen. Op
3.10.1961 beslist de Raad daaraan een einde te maken en het kapitaal
aan de Provincie over te dragen.
Het afschaffen van het veefonds brengt ook de afschaffing mee van de
daarvoor geïnde belastingen op paarden en vee. De provincie blijft haar
vooroorlogse inspanningen voor rasveredeling van paarden en runderen
voortzetten, en voegt daar op 8.07.1931 voor het eerst een krediet aan
toe (70.000 fr.) voor het stimuleren van de varkensteelt Dezelfde dag
worden een aantal artikels die rechtstreekse subsidies voorzagen aan
afzonderlijke landbouwinstellingen, versmolten en toegekend aan de
Provinciale Landbouwkamer. Tevergeefs wijst de oppositie erop dat aldus
een aantal beslissingen die voorheen door de Raad genomen werden,
overgedragen worden aan een (officiële) instelling die aan de Raad geen
verantwoording verschuldigd is.
Voor de rest beperkt het provinciaal landbouwbeleid zich tot het toekennen van subsidies voor de ondersteuning van geiten-, schapen-,
konijnen-, en pluimveekweeksyndikaten, en diverse prijskampen voor
land- en tuinbouw, waarbij af en toe een speciale inspanning wordt gedaan
voor de hoppeteelt, de tabak of het vlas wanneer zich in deze sectoren
moeilijkheden voordoen. De inspanningen voor het landbouwonderwijs
behandelen wij onder onderwijs.
11. Openbare Werken

De door de Provincie betaalde Openbare Werken bestaan hoofdzakelijk
uit twee types : de werken waarin de Provincie verplicht is financieel
tussen te komen, zoals herstellingswerken aan kathedraal, grootseminarie,
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bisdom, de justitiepaleizen, uiteraard de circa 190 km provinciale wegen
en de provinciale waterwegen, maar ook vanaf 1926 de autobuslijnen van
de N.M.B.S. Daarnaast subsidieert de Provincie hoofdzakelijk de aanleg,
herstelling, verbreding of rechttrekking van buurtwegen van groot verkeer,
gemeente- en landbouwwegen, het aanleggen van fietspaden door de
gemeenten, evenals 'gezondheidswerken', dit zijn hoofdzakelijk het aanleggen van rioolnetten, het uitdelven en herstellen van grachten, door de
gemeenten of door de Wateringen, vanaf 1928 wordt ook een afzonderlijk
krediet voorzien voor de werken aan sommige onbevaarbare waterlopen,
en van 1929 tot 1931 een subsidie voor het bouwen van pompstations
door sommige Wateringen. Daarnaast hebben wij de investeringen die de
Provincie verplicht of vrijwillig doet voor de samenstelling van het kapitaal van de maatschappijen voor waterleidingen, buurtspoorwegen en,
vanaf 1926, autobuslijnen.
1. Wegen
In 1914 besteedde de Provincie 19,54% van de kredieten voor Openbare Werken aan haar eigen wegen en 22,89% aan subsidies voor
gemeente- en andere wegen. Na de oorlog gaat de prioriteit naar het
herstel van de provinciale wegen die zwaar beschadigd zijn. Als wij de
tot 1926 van het Rijk verkregen oorlogsschade meerekenen komen wij tot
de volgende cijfers :
Provinciale wegen
Begr.
Rek.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

45,83%
54,69
9,04
13,57
20,56
26,91
37,31
31,29
24,19
20,77
13,90
11,59
13,13
23,19

41,40%
31,28
36,78
40,40
14,98
15,81
13,90
27,19

Gesubsidieerde werken
Rek.
Begr.

6,03%
22,68
4,69
9,33
10,80
14,09
31,73
27,76
25,96
26,02
43,85
50,89
8,54
39,05

19,38%
31,26
34,93
30,57
44,08
32,86
4,36
32,04
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Tot 1931 gaat de volle aandacht naar het beperkt aantal (circa 190 km)
provinciale wegen - een net dat overeenkomstig de wet niet mag uitgebreid, alleen verbeterd worden. Vanaf 1932 schijnt de subsidiëring
de bovenhand te halen. De reden daarvoor moeten wij niet zoeken op het
technische vlak in de toestand van de wegen zelf.
Vanaf 1931 treden wij in het tijdperk van de crisis, en de begroting
voor Openbare Werken is daar zeer gevoelig aan, wij moeten deze
begroting trouwens zien in correlatie met de begroting voor Maatschappelijk Welzijn (cfr. tabel 5), het zijn de twee rubrieken waar de toekenning
van kredieten speling toelaat omdat men met een gering aantal verplichte
en dus constante uitgaven staat (zoals bv. wedden), en een groot aantal
vrije uitgaven, die bovendien nog afhankelijk zijn van het aantal aanvragen. In het geval Openbare Werken gaan deze aanvragen om subsidie
echter uit van gemeenten die zelf met de crisis geconfronteerd zijn, en
met de werklozensteun die de meeste van hun middelen opslorpt. Dit is
zeer duidelijk merkbaar, bv. voor het krediet bestemd voor het aanleggen
van fietspaden.

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Begroting

Rekening

130.000
130.000
550.000
240.000
160.000
745.947

117.228
395.075
189.483
240.000
160.000
439.117

300.000

7.296

Er is overigens een dubbele correlatie tussen Openbare Werken en
Maatschappelijk Welzijn, in die zin dat de Openbare Werken aangewend
worden ter bestrijding van de werkloosheid. Dat wordt uitdrukkelijk
vermeld in de begrotingen van 1922 tot 1926, waar een speciaal krediet
(100.000 en 150.000 in 1922 en 1923, daarna overdrachten van niet
uitgeputte kredieten van vorige jaren) voorkomt voor subsidiëring van
werken "ter bestrijding van de werkloosheid" door de gemeenten. Ook op
28.04.1931 beslist de Raad het krediet voor buitengewone werken aan
de provinciale wegen op te trekken van 2.890.600 naar 6.550.000 fr.,
en hiervoor een lening aan te gaan "ter bestrijding van de werkloosheid",
op 18.07.1931 wordt dit krediet terug verlaagd tot 2.550.000 fr., de
lening werd niet aangegaan. Alle aandacht ging voortaan naar de rechtstreekse werklozensteun (Maatschappelijk Welzijn), en zou weldra zoveel
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geld opeisen (in 1934: 20 miljoen !) dat men drastisch moest besnoeien
in Openbare Werken. De crisisbegrotingen van 1933 en 1934 dragen
hiervan duidelijk de sporen. De subsidies aan de gemeentewegen vallen
in de begroting terug van 6.982.385 fr. in 1933 op 640.000 fr. in 1934, en
van dit bedrag werd niet eens de helft (270.912 fr.) uitbetaald!
2. Buurtspoorwegen en autobusdiensten
Voor de Eerste Wereldoorlog had de aanleg van een zeer dicht net
van buurtspoorwegen - zo dicht zelfs dat het niet meer rendabel was grote financiële inspanningen gevergd van de provincie. Deze inspanningen
werden aanvankelijk na de oorlog voortgezet. In 1924 en 1925 kenden
zij een inzinking. De wet van 11.08.1924 machtigde de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen om autobuslijnen in te richten, hierbij is
de provincie verplicht financieel betrokken. De Bestendige Deputatie kon
van haar kant ook aan privé-maatschappijen toelating geven autobuslijnen uit te baten. Sinds 1933 was het technisch toezicht op de autobussen
aan de Bestendige Deputatie toevertrouwd. Wij zien, vanaf de begroting
1926, de financiële inspanningen van de provincie voor de buurtspoorwegen weer toenemen, speciaal dan voor de autobuslijnen die de trams
weldra een duchtige concurrentie aandeden en na de Tweede Wereldoorlog helemaal vervingen.
Wij vatten deze financiële inspanningen samen in volgende tabel, de
verhouding is deze tot het geheel van de begroting en de rekening.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Begroting

Rekening

3,76%
3,50
1,82
1,77
3,28
2,12
1,99
2,57
1,83
1,54
2,34
2,15
2,91
4,25

2,67%
3,50
1,78
2,78
4,52
3,97
3,70
4,93
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Wat is het resultaat van deze inspanningen? In 1905 waren 328 km
buurtspoorwegen in uitbating, in 1930 bedroeg het aantal 698 km (waarvan 98,5 km electrische trams), het autobusnet bedroeg dit jaar reeds
184 km, met ongeveer een vijftigtal lijnen.

3. Electrificatie
Wij kunnen dit overzicht van de Openbare Werken vóór 1940 niet
afsluiten zonder uit te wijden over dé grote realisatie die de Provincieraad in deze sector op eigen initiatief ondernomen heeft : de electrificatie
van de provincie.
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waren de grote steden
voorzien van electriciteit, en reden er te Brugge en langs de kust electrische
trams. De oorlogsverwoestingen stelden niet alleen het probleem van de
heropbouw, maar ook de noodzaak van de modernisering, o.m. door het
aanbrengen van de electrische drijfkracht in de industriële en de landbouwondernemingen. Nauwelijks geïnstalleerd houdt de nieuwe provincieraad zich reeds met dit probleem bezig en stemt op 20 december 1921
een merkwaardig paternalistische motie: onder verwijzing naar de voorbeelden van Limburg en Oost-Vlaanderen dringt de Raad aan opdat de
Bestendige Deputatie de studie van de installatie van electrische drijfkracht
over de ganse provincie onverwijld zou ter hand nemen, in het belang
van de industriëlen, de handelaars, de landbouwers en de ambachtslui,
maar ook "pour développer, parmi la classe ouvrière, le travail et les
industries à domicile, afin d'améliorer la situation sociale de l'ouvrier et
d'enrayer la dépopulation des campagnes". Men waant zich in volle
"crise économique des Flandres" van de jaren 1845-1850. Op 6 juli 1922
wordt voorgesteld in de begroting voor 1923 een krediet van 10.000 fr.
in te schrijven voor het bekostigen van een speciale commissie die met
dit onderzoek belast wordt.
Wij vernemen dat op dat ogenblik iets meer dan de helft van de
bevolking door gas verlicht wordt en slechts 1/ Se door electriciteit. In
het Veume-Ambacht liggen nog geen leidingen. Er bestaan drie privécentrales: te Wevelgem, te Oostende en te Veurne. Onderhandelingen
werden aangevat met deze maatschappijen maar men weet nog niet welke
richting men zal uitgaan: steun aan de privé-maatschappijen of eigen
provinciaal initiatief. De gewone zittijd van 1923 wordt beheerst door
de discussie omtrent de electrificatie (4, 10, 12 en 18 juli). Wij kunnen
deze discussie als volgt samenvatten.
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1. De provincie ziet af van de bouw van een eigen electrische centrale,
en verkiest de electriciteit aan te kopen bij de bestaande centrales, en
hem aan de gemeenten te verkopen.
2. Om dit te verwezenlijken wordt het grondgebied van de provincie
in twee gewesten ingedeeld :
I. Het gewest waar reeds hoogspanningskabels aanwezig zijn (dat is
het ganse gebied ten N-0 van de voormalige frontstreek).
11. Het gewest waar de electriciteit totaal ontbreekt (hoofdzakelijk de
streek Diksmuide-Nieuwpoort-Veurne).
3. De Provincie zal de kosten op zich nemen (voorlopig tot eert maximum van 4 miljoen) voor de aanleg van de noodzakelijke hoogspanningsnetten in gewest 11.
4. De Provincie zal tussenkomen bij de bestaande maatschappijen
voor de uitbreiding van de hoogspanningsnetten in gewest I.
5. De Provincie zal financieel en technisch tussenkomen in de aanleg
van laagspanningsnetten in beide gewesten, in samenwerking met de
betrokken gemeenten en maatschappijen, en dat eventueel onder vorm
van regie, of van een eigen provinciale maatschappij, maar de voorkeur
gaat naar de intercommunale maatschappijen.
De financiële tussenkomst wordt beperkt tot een maximum van 5 miljoen. De uitvoeringstermijn wordt geraamd op 10 jaar. Om dit te
verwezenlijken zal de Provincie een lening aangaan van 9 miljoen, voor
een deel te realiseren door de afkoop van rechten op oorlogsschade, en
om deze lening te dekken de grondbelasting verhogen met 10 opcentimes.
De financiële inspanningen van de Provincie voor de electrificatie bedragen in 1924: 43 ,55 %, in 1925: 36,98 % , in 1926: 27,26 % en in
1927 : 16,39 % van de totale begroting. Daarna beperken zij zich tot het
afbetalen van de aangegane leningen.
Achter gans dit project stak ook de bedoeling druk uit te oefenen op
het monopolie van de bestaande gas- en electriciteitsmaatschappijen, en
aan de gemeenten die bij deze maatschappijen aangesloten waren voor de
gasbedeling, bij het verstrijken van hun contract een alternatief te bieden
voor het leveren van electriciteit.
Op 12 februari 1924 besliste de Raad officieel toe te treden tot de
intercommunale Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij, die op 7 april
1924 te Diksmuide, in feite door de Provincie, gesticht werd. De Provincie
zal 15.500 aandelen van 1.000 fr. bekomen. De werken vorderen snel.
Om deze nog te bespoedigen besluit de Raad in buitengewone zitting van
28 juli 1925 de Bestendige Deputatie te machtigen een nieuwe lening van
4 miljoen aan te gaan (onder vorm van afkoop van rechten op oorlogsschade) voor de verdere uitbreiding van het hoogspanningsnet. Maar de
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Deputatie heeft deze lening niet aangegaan omdat de provinciale financies
toelieten de kosten rechtstreeks te dragen.
Deze werken beperken zich ertoe de hoogspanning te brengen tot in de
kom van de meeste gemeenten. Einde september 1928 had de W.E.M.
123 km hoogspanningsluchtlijnen en 34 km ondergrondse hoogspanningslijnen gelegd, benevens 63 km laagspanningslijnen en 33 transformatiecabines. Op dat ogenblik waren reeds 11 gemeenten voorzien van electriciteit, en 9 andere waren voorzien van een hoogspanningsleiding en dus
klaar voor de effectieve electrificatie. Een aantal kleinere en dun bevolkte
gemeenten kwamen echter niet aan aanmerking. Zo wordt op 16.10.1928
door A. Lommez geïnterpelleerd over de niet-electrificatie van 23 gemeenten in de 'bergstreek' rond Ieper. Hier stelt zich hetzelfde probleem als in
een aantal gemeenten ten noorden van Brugge. Deze gemeenten zijn aangesloten bij een maatschappij die hen gas levert, en het monopolie opeist
voor de levering van electriciteit aan voor de gemeenten nadelige voorwaarden. In 1929 wordt de zaak door tussenkomst van de Bestendige
Deputatie geregeld voor de Ieperse Bergstreek en in 1931 voor het
noorden van Brugge. Er werd een akkoord bereikt tussen de W.E.M.
- die zal instaan voor de bouw van de netten - en de gas- en electriciteitsmaatschappijen, die de stroom zullen leveren.
Op 15.07.1931 wordt ook beslist dat de Provincie 1/ 4e van de kosten
zal dragen voor uitbreiding van het net tot verder afgelegen gedeelten
van de gemeenten (min dan 30 huizen per kilometer) en daarvoor wordt
een 'Westvlaams electriciteitsfonds' gesticht, waaruit aan de gemeenten
voorschotten en leningen toegestaan worden.
Op 9 oktober 1946 geeft A. Olivier een overzicht van de toestand van
de electrificatie.
Niet minder dan 11 privé-maatschappijen leveren stroom (de ene van
220 volt, de andere van 130 of 180 volt !) in de provincie : de belangrijkste in aantal gemeenten, maar niet in verbruik, is de West-Vlaamsche
Electriciteitsmaatschappij die 67 gemeenten bedient, gevolgd van de
Société Electrique de l'Ouest Beige, 45 gemeenten; de Compagnie général
de gazet d'Electricité, 40 gemeenten; de Compagnie beige d'Exploitations
électriques, 31 gemeenten; de N.V. Desclée et Cie Brugge, 21 gemeenten;
de Gaz de Courtrai, 15 gemeenten; de Centrale électrique des Flandres
et du Brabant, 12 gemeenten; de S.A. d'Eclairage du bassin houiller du
Nord, 6 gemeenten; de Gaz de Roubaix, 3 gemeenten; de Electricité du
Littoral, 2 gemeenten; de Cie française d'éclairage et de chauffage à gaz
de Paris ( = Electricité de France), 1 gemeente.
Van alle Westvlaamse gemeenten beschikken alleen Booitshoeke en
Zoutenaaie niet over electrische stroom. Niet alle gemeentelijke autori-
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teiten zagen op dat ogenblik het nut van de electrificatie in!
Er ontbreken echter nog circa 125 km laagspanningslijnen om circa
10.000 afgelegen landelijke woningen te voorzien. De financiële inspanningen van de Provincie voor de electrificatie worden derhalve na de
oorlog nog voortgezet. Het zal duren tot de jaren 1950 vooraleer de
electrificatie uit de debatten van de Provincieraad verdwijnt, hetzij men
het vorderen van de electrificatie van de landelijke gedeelten van de
gemeenten betreurt (waar de bouwrage tengevolge van de Wet de Taeye
nieuwe problemen stelt), hetzij men de oneerlijke praktijken aanklaagt
van de electriciteitsmaatschappijen. Deze wisten op een zeer handige
wijze een einde te maken aan de vele kritieken waarvan zij in provincieen gemeenteraden het voorwerp waren, door het oprichten, vanaf het
begin van de jaren vijftig, van 'gemengde maatschappijen' waarin de
gemeenten, en hun mandatarissen, betrokken waren.
Vanaf 1973 zal de electriciteit opnieuw door de Raad stromen, maar
dan onder de vorm van interpellaties over de inplanting van electrische
kerncentrales.
In feite vormt heel de geschiedenis van de electrificatie van de provincie
een indrukwekkend dossier over de ongelijke strijd van de overheid,
bezorgd om het algemeen welzijn, tegen het feitelijke monopolie van de
up winst beluste privé-ondernemingen, die de integriteit van de hoogste
provinciale politieke gezagsdragers niet ontzien. Er valt heel wat uit te
onthouden ! Hierbij kan men de bedenking maken dat de provincie
misschien toch beter in 1923 had beslist 33 miljoen te investeren om met
behulp van een eigen electrische centrale de ganse provincie te electrificeren. Maar in die tijd vreesde men voor een permanent deficit van
deze uitbating, terwijl spoedig gebleken is dat zij rendabel en zelfs winstgevend was1 •
1 Voor het negende congres van de Katholieke Vlaamsche Landsbond in 1928
hield F . Van de Wattijne, .gedeputeerde van Oost-Vlaanderen, een uiteenzetting over
de electrificatie in deze provincie, waa ruit wij het volgende lichten :
Tussen 1911 en 1914 werden 4 electriciteitsmaatschappijen opgericht. In 1921
leverden zij stroom in 34 % van de .gemeenten, die echter 60 % van de bevolking
vertegenwoordigden. Om het probleem van de circa 200 res·terende kleine gemeenten
op te lossen, besloot de provincie een globale oplossing na te streven, door de
oprichting van een aantal gemengd·e intercommunalen, die al deze gemeenten groepeerden. In ieder van deze intercommunalen nam de provincie de kosten op zich voor
de hoogspanningsleidingen en de ·transforrnatiecabines, de gemeenten betaalden de
laagspanningsleidingen op hun grondgebied en de electriciteitsmaatscha:ppijen leverden
~troom en technisch personeel.
Uit een tabel van de toestand in mei 1928 leren wij dat Oost Vlaanderen bet
verst staat met zijn electrificatie: 280 van de 296 gemeenten zijn ·verlicht, en slechts
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4. Waterbedeling netten
Tot de 'Openbare Werken' behoren tenslotte de waterbedelingsnetten.
In 1890 hadden twee steden in West-Vlaanderen een waterleidingsnet,
in 1930 nog maar 8. Op dit vlak worden vóór de Tweede Wereldoorlog
door de Provincieraad geen bijzondere inspanningen gedaan. Zijn optreden
beperkt zich in 1923 en 1924 tot een verplicht aandeel in de verhoging
van het kapitaal van de Nationale Maatschappij voor drinkwatervoorziening, en van 1934 tot 1939 in een globale bijdrage van iets meer dan
700.000 fr. in de samenstelling van het kapitaal van de maatschappij die
14 gemeenten ten zuiden van Kortrijk van drinkwater moet voorzien.
111. Maatschappelijk Welzijn en Gezondheidszorg

Het eerste dat opvalt bij het overlopen van tabel 5 is de stijging van de
uitgaven voor deze afdeling van circa 7 % in 1914 naar 28 % in 1922.
Dit verschil spruit hoofdzakelijk voort uit de verplichte uitgaven tengevolge
van de wet op de kinderbescherming (9.09.1919) en de ouderdomspensioenen (20.08.1920) die samen 2.400.000 fr. vertegenwoordigen op
een totaal van iets meer dan 3.000.000 aan uitgaven voor Maatschappelijk
Welzijn en Gezondheidszorg.
Op het ogenblik dat de wet van 22.01.1931 de provinciale financies
wijzigt en beide uitgaven ten laste legt van het Rijk, waren de bijdragen
voor Kinderwelzijn teruggelopen tot 130.000 fr., maar deze voor ouderdomspensioenen opgelopen tot 8.080.000 fr., hetzij meer dan 1/5e van
de totale begroting.
1. Scholen voor vroedvrouwen
Bij het onderzoek naar de eigen provinciale initiatieven (niet verplichte
uitgaven) op het gebied van het Maatschappelijk Welzijn en de Openbare
Gezondheid valt de stimulans op die de provincie geeft aan de scholen
voor vroedvrouwen. Op 13.07.1922 wordt de oprichting beslist van een
eigen provinciale school in samenwerking met de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van de stad Brugge. Er wordt hiervoor een krediet van
50.000 fr. in de begroting ingeschreven. De Commissie van Burgerlijke
Godshuizen is echter niet akkoord met de door de Raad besliste politieke
10.000 inwoners wachten nog op electriciteit; West-Vlaanderen komt als laatste, met
slechts 154 van de 262 gemeenten verlich1, terwijl nog 189.000 inwoners niet beschikken over electricit·eit. cfr. Volledig Verslag Negende congres van den Kath. Vlaamschen Landsbond. Gent 4-5-6 Oogst 1928, Brussel 1928, pp. 103-112.
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vertegenwoordiging van de Provincie in de beheerraad van de school.
Zij verzaakt aan de geplande samenwerking en verkiest een vrije
verpleegsterschool te laten oprichten, die het volgend jaar de Provincie
om financiële steun verzoekt.
Spijts het heftig socialistisch en liberaal verzet, beslist de meerderheid
van de Raad op 22.05 .1923 aan deze vrije school gedurende 30 jaar een
jaarlijkse subsidie van 45.000 fr. te verlenen, meteen is de geplande
provinciale school ook definitief opgedoekt.
De Provincie zal verder studiebeurzen verlenen aan leerling-vroedvrouwen, alsook vanaf 1930 subsidies om vroedvrouwen aan te sporen
zich in de provincie te komen vestigen.
2. Sanatoria
Een tweede inspanning door de provincie geleverd betreft het oprichten
van sanatoria voor t.b.c.-lijders. Op 16.12.1921 beslist de Raad voor
het eerst financieel tussen te komen in de oprichting van dispensaria,
en de onderhoudskosten van t.b.c.-lijders in sanatoria. Wat betreft de
oprichting van een intercommunaal sanatorium stelt de Raad een beslissing uit tot een volgende zitting en geeft ondertussen een speciale commissie opdracht deze zaak te onderzoeken.
In zitting van 14.07.1922 beslist de Raad, op voorstel van deze commissie, dat er twee sanatoria zullen opgericht worden : één voor mannen
in het noorden, één voor vrouwen in het zuiden van de provincie. Deze
sanatoria zullen beheerd worden door v.z.w.'s waarin de Provincie zal
vertegenwoordigd zijn (1 lid van de Bestendige Deputatie, 3 leden van de
Raad). Met de werken voor het sanatorium voor vrouwen te Sijsele kan
onmiddellijk gestart worden en de meerderheid van de Raad - tegen
socialisten en liberalen in, die alweer opteren voor eigen provinciale
instellingen- keurt een toelage goed van 400.000 fr.Van 1926 tot 1931
volgen nog diverse bedragen voor de verdere opbouw - en zelfs herbouw- van dit sanatorium, dat in 1931, na zijn voltooiing, overgedragen
wordt door de beheerraad (met instemming van de Bestendige Deputatie)
aan de congregatie van de Zusters van Liefde te Gent, wat aanleiding
geeft tot een denderende socialistische interpellatie op 7.07 .1931.
Op 4 en 10.12.1925 wordt in de Raad het aanbod van het Ministerie
besproken om het (oorlogs)sanatorium van Houtem bij Veurne van het
Rijk onverwijld over te nemen, zoniet wordt het afgebroken. Tegen de
wens van de gouverneur wordt na een hevige discussie beslist - spijts
de dreiging van het Ministerie - de zaak voor verder onderzoek naar de
Bestendige Deputatie te verwijzen. In buitengewone zitting van 4 mei 1926
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wordt beslist, op voorstel van de Bestendige Deputatie, dit sanatorium

te laten overnemen door een v.z.w. waarin de provincie zal zetelen. Deze
v.z.w. werd op 12.06.1926 te Kortrijk gesticht, en baat vanaf 1.08.1926
het sanatorium voor mannen te Houtem uit. In buitengewone zitting van
5.02.1929 wordt de discussie tussen voor- en tegenstanders van een eigen
provinciaal sanatorium nog eens overgedaan naar aanleiding van de vraag
van deze v.z.w. om een subsidie van 2 miljoen, voor aankoop van het
kasteel De Lovie bij Poperinge, waar het sanatorium zal worden overgebracht. De subsidie wordt door de meerderheid van de Raad goedgekeurd.
Vanaf 1932 komen in de begroting geen bedragen meer voor voor de
inrichting van sanatoria, wel subsidies voor de werking en het onderhoud
ervan; evenals een fors krediet (variërend van 175.000 tot 350.000 fr.)
voor tussenkomst in de kosten betaald door de openbare besturen voor de
verpleging van teringlijders in sanatoria - dit krediet wordt echter nooit
helemaal uitgeput- en van 1926 tot 1937 een veel geringer krediet ten
voordele van de 'teringlijdersfondsen' van de mutualiteiten, dat meestal
uitgeput en zelfs overschreden wordt.
Vermelden wij tenslotte nog dat de Provincieraad van 1927 tot 1932
een meer dan symbolisch bedrag (in 1927: 40.000 fr., in 1932 : 60.000
fr.) toekent aan de bestrijding van de kanker. De drastische financiële
maatregelen van 1933 doen dit krediet sneuvelen.
3. Maatschappijen van Onderlinge Bijstand
Veel omvangrijker zijn de inspanningen van de Provincieraad ten voordele van de erkende maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de erkende
mutualiteiten benevens de "economische instellingen die het stoffelijk
welvaren van de werkende klas en de Middenstand beogen". Deze laatste
moeten het echter met enkele duizenden franken stellen, en de voorziene
kredieten worden op verre na niet uitgeput. De eersten echter, voor wie
in de begroting 1914 een krediet van 14.500 fr. was voorzien, krijgen in
1922 slechts 9.000 fr., maar in 1923 reeds 409.000 fr. In 1930 overschrijdt dit krediet het miljoen, en in 1932, na een begrotingswijziging, de
twee miljoen, om dan in 1933 getroffen te worden door de algemene
bezuinigingsmaatregelen en tot 1937 te stagneren beneden anderhalf
miljoen. De mutualiteiten krijgen nog veel meer steun van de Provincie,
onder vorm van steeds toenemende kredieten voor het inrichten van een
operatiedienst (vanaf 1928), het aanstellen van een verpleegster voor
huisbezoeken (1929), en de vergoeding van hun bureelkosten (evenals
deze van hun werklozenfondsen) (1933).
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4. Bestrijding van de werkloosheid
Zo komen wij aan de steun aan de "instellingen van vooruitzicht tegen
onvrijwillige werkloosheid".
Werkloosheid was een begrip dat in het België van vóór 1914 bijna
onbekend was. In 1913 bestonden er in gans het land 634 erkende werkloosheidskassen2. De provinciale begroting voor 1914 voorzag een bedrag
van 3.500 fr. voor de werkloosheidskassen in de provincie. Gedurende
de oorlog waren meer dan de helft van de industriearbeiders werkloos
tengevolge van de Duitse maatregelen tegen de Belgische industrie. Na de
oorlog werd door het K.B. van 30.12.1920 het Nationaal Crisisfonds
opgericht met als opdracht de privé werklozenkassen, die onder de oorlog
gesteund waren door het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, financieel
bij te staan, wanneer hun middelen tekort schoten, of (K.B. van 6.09.1921
alleen de behoeftige) arbeiders wiens rechten bij deze kassen uitgeput
waren bijstand te verlenen. Tot in 1945 zou de werklozensteun een privé
aangelegenheid blijven, weliswaar met overheidssteun, spijts de oprichting
(K.B. van 27.05 .1935) van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Werkloosheid, de aanstelling in 1936 van een koninklijk commissaris,
H. Fuss, belast met het onderzoek van de werkloosheid, die in zijn
rapporten van 1937 aandrong op de verplichte verzekering tegen de
werkloosheid, en bet neerleggen op 31 maart 1938 van een wetsontwerp
in dezelfde zin.
De steun die de Provincie verleent aan de werkloosheidskassen illustreert zeer duidelijk de evolutie van de economische conjunctuur. Wij
geven (tabel p. 11 0) de bedragen op volgens de begrotingen ( = ramingen
één jaar vooraf), de gewijzigde begroting ( = nieuwe raming in de loop
van het jaar) en de rekeningen ( = werkelijk gedane uitgaven), en voegen
vanaf 1934 in de rekening de uitgaven toe, gedaan voor het Nationaal
Crisisfonds dat instond voor de werklozensteun. De verhouding is deze
tot de globale begroting en rekening. Wij lopen even uit tot aan de oorlog.
Deze verrassende tabel vraagt enige uitleg. Vooreerst dient aangestipt
dat sommige begratingswijzigingen (1924, 1927, 1928) het gevolg zijn
van ontoereikende kredieten voor de voorgaande jaren.
Op 14 juli 1931 verklaart de verslaggever van de begroting dat "de
ekonomische krisis eene ontzaggelijke uitbreiding van werkloosheid medegebracht (heeft), zodat de werkelijke uitgaven voor werklozensteun vijf
maal het vooruitgeziene bedrag zullen bereiken". Twee dagen later wordt
dan ook de begroting goedgekeurd waarin een bedrag van 4,5 miljoen
2 G . De Broeck, Sociale wetgeving in S.H . Scholl, 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in Beigië 1789-1939, deel III, p . 196.
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Begroting

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

150.000
60.000
140.000
250.000
550.000
550.000
550.000
700.000
1.100.000
1.250.000
4.500.000
12.000.000
400.000
525 .000
220.000
195.000
250.000
250.000

%

1,37
0,51
0,62
1,04
1,90
2,20
2,44
2,04
2,60
2,51
10,26
21,57
0,68
1,24
0,46
0,30
0,48
0,37

Gewijzigde
Begroting

Rekening

%

Nationaal
Crisisfonds
inbegrepen
%

410.000
540.000
820.000
662.000

6.600.000
5.000.000
20.000.000

517.000 2,25
605.000 1,86
1.100.000 2,45
6.764.000 15,94
3.412.000 9,14
1.613.000 3,67
400.000 0,87
194.000 0,53
168.000 0,28
175 .000 0,34
233 .000 0,47
251.000 0,44

43,53
26,87
12,10
9,78
13,30
11,52

voorzien wordt voor werklozensteun.
Op 7 juli 1932 beslist de Raad, om het hoofd te kunnen bieden aan de
toenemende uitgaven voor werklozensteun (waaronder ongeveer een half
miljoen voor het vorige dienstjaar), het krediet van 4,5 miljoen op te
trekken naar 12,5 miljoen, waarvan 11 miljoen in Buitengewone Begroting, en hiervoor een lening aan te gaan van 6 miljoen. Deze verhoging
wordt bij K.B. van 16.08.1932 goedgekeurd maar niet de voorziene lening.
De Provincieraad wordt uitgenodigd naar andere middelen uit te zien om
haar begroting sluitend te maken (besparingen). Op 14 februari 1933
besluit de Raad van deze verhoging af te zien en herleidt het krediet voor
werklozensteun in de Buitengewone Begroting van 11 naar 5 miljoen.
Vóór de volgende gewone zitting van 1933 worden niet minder dan drie
verschillende ontwerpen van begroting opgemaakt; in het uiteindelijk
ontwerp opteert de Bestendige Deputatie voor het vereffenen van de
14 miljoen achterstallen van toelagen allerhande (dit is ongeveer 1I 4e
van het globale begrotingscijfer) door deze in te schrijven in de buiten110

gewone begroting en daar een lening aan te gaan van 21 miljoen voor
buitengewone werken aan de wegen en het bestrijden van de werkloosheid.
Deze begroting, gestemd op 14 juli 1932, wordt goedgekeurd bij K.B. van
23 .08.1932, echter alweer met uitzondering van de lening van 21 miljoen,
die geschrapt wordt. In het K.B. wordt verduidelijkt dat de Provincieraad
in een buitengewone zitting moet bijeenkomen "om het evenwicht te
zoeken in een besnoeiing der uitgaven in verhouding tot bovenvermelde
geschrapte inkomsten". Dit gebeurt op 14.02.1933, de begroting 1933
wordt in die zin gewijzigd dat een lening aangegaan wordt voor buitengewone werken, terwijl het krediet voor de werklozensteun van 12 op
1 miljoen teruggebracht wordt. Dit wordt goedgekeurd bij K.B. van
14.03.1933. Zes dagen later richt de minister aan de provincies echter
een rondschrijven waarin hij aandringt op een spoedige terugbetaling van
de door de Staat sinds 1 januari 1932 gedane voorschotten voor de
provinciale bijdragen in de werklozensteun, en de provincies machtigt
hiervoor leningen aan te gaan. Derhalve komt de Raad op 4.05.1933
alweer samen voor een wijziging van de begroting 1933, en stemt een
lening van 16.159.815,50 fr. op een termijn van 10 jaar, aan te gaan bij
het Gemeentekrediet voor de vereffening van de rijksvoorschotten tussen
1.01.1932 en 30.4.1933, en een andere lening van 3.000.000 fr. voor de
werklozensteun tijdens de rest van 1933; meteen wordt het krediet van
1 op 4 miljoen gebracht. Hetzij samen 20 miljoen. Beide leningen worden
te Brussel goedgekeurd. Op 30.05.1933 volgt een K.B. dat de provincies
en de gemeenten verplicht te betalen voor het Nationaal Crisisfonds
(150 miljoen in 1933) dat voortaan de werklozensteun zal verzekeren,
en het aandeel van de provincie West-Vlaanderen bepaalt op 8 % . Daar
de Raad hiermee niet akkoord is, beslist hij op 5.07.1933 de bespreking
van de begroting 1934 naar een buitengewone zitting te verdagen in
afwachting van een nieuwe beslissing van de minister over het aandeel
van de provincie. De begroting 1934 wordt besproken eind november begin december 1933. Wij vernemen er dat de minister natuurlijk geen
duimbreedte geweken is. De Provincieraad is verplicht een bedrag van
9.600.000 fr. in te schrijven voor het Nationaal Crisisfonds benevens
10.000.000 fr. achterstallen voor dit fonds . De begroting voor 1934 sluit
met een tekort van 14 miljoen en deze van 1933 vertoont eveneens een
tekort van 10 miljoen, die moeten aangevuld worden in 1934!
Er wordt dan ook beslist geen nieuwe uitgaven in te schrijven, een ganse
reeks bestaande uitgaven te schorsen of te verminderen, voor een globaal
bedrag van circa 4,5 miljoen, de belastingen te verhogen met circa 10
miljoen en een lening aan te gaan van 7 miljoen (die andermaal niet zal
worden goedgekeurd bij K.B. en vervangen, in buitengewone zitting van
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26.04.1934, door nog eens 20 nieuwe opeentimes op de cedulaire belasting).
Het aandeel in het Nationaal Crisisfonds, benevens de drastische
besnoeiingen verklaren de sprong van 20 miljoen naar 400.000 fr. voor
de werklozensteun in 1933 en 1934. Het bedrag van 1.613.000 fr. in de
rekening van 1933 vertegenwoordigt de bedragen uitbetaald naast de
leningen voor terugbetaling van de rijksvoorschotten. In 1938 en 1939
tekent zich opnieuw een toename van de werkloosheid af, maar deze
wordt gedeeltelijk opgevangen door nieuwe buitengewone openbare
werken.
5. Goedkope woningen
Tot de inspanningen voor het Maatschappelijk Welzijn behoren ook de
provinciale toelagen aan de maatschappijen voor goedkope woningen
(gesticht door de wet van 11.1 0.1919). Deze gaan in dalende lijn (240.000
fr. in 1922, 11.000 fr. in 1935), waarbij vanaf de begroting 1930 een
nieuw krediet voorkomt van 104.000 fr. als aandeel van de Provincie in
de intrestenlast van een lening van 300 miljoen aangegaan door de Nationale Maatschappij, dat na de wet van 21.04.1931 gewijzigd wordt in
tussenkomst van de Provincie in de aankoop van bouwgronden voor
plaatselijke bouwmaatschappijen. In 1932 wordt dit krediet gehalveerd
en van 1935 tot 1937 bedraagt het nog amper 10.000 fr.
Geheel anders verloopt het met de toekenning, vanaf de begroting
1924, van individuele bouw- en aankooppremies voor goedkope woningen.
Daartoe was voor het eerst beslist in de buitengewone zitting van 22 mei
1923. Uiteraard is het gebruik van deze kredieten afhankelijk van de
aanvragen die men moeilijk kan voorzien. Wij geven een overzicht van de
oorspronkelijke begrotingen, de gewijzigde begrotingen en de rekeningen.
De verhouding is deze tot de globale begroting en rekening (p. 113).
De verhoging in de rekening van 1928 is het gevolg van de beslissing
van de regering vanaf 16.03.1926 de toekenning van een staatspremie
voor het bouwen van goedkope woningen af te schaffen, terwijl de Provincieraad van zijn kant besliste deze staatspremie voor zijn rekening over
te nemen. Het bedrag in de begroting voor 1929 bevat het tekort van
1928. De verhoging van 1930 is het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de crisis door uitvoering van openbare werken. In 1935 werd de
provinciale premie afgeschaft omdat de staatspremie opnieuw werd
ingevoerd. Wij komen daar later op terug.
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Begroting

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

200.000
480.000
599.000
417.000
450.000
1.543.000
1.000.000
1.200.000
3.000.000
1.500.000
900.000
1.075.000
175.000

%

0,88
2,01
2,07
1,66
1,99
4,51
2,36
2,41
6,79
2,26
1,54
2,54
0,43

Gewijzigde
·Begroting

3.200.000

1.240.000
184.000

Rekening

%

1.178.000
995.000
4.008.000
2.684.000
2.341.453
1.497.400
1.236.000
1.075.000
184.000

5,13
3,06
8,96
6,32
6,27
3,74
2,69
2,94
0,30

IV. Onderwijs

In de begroting voor 1914 is het onderwijs, samen met wetenschappen
en kunsten, vertegenwoordigd voor 7,68 %; in de begroting 1922 vertegenwoordigt het onderwijs 15,35 %. De financiële inspanning is verdubbeld. Zij zal rond dat cijfer blijven schommelen, met uitzondering van
een hoogtepunt: 1932 waar zij oploopt tot meer dan 1/ 5 (22,5 %) van
de totale begroting en laagtepunten in de crisisbegrotingen van 1934 en
1937 (9 % ).
Het is zeer leerzaam de ventilatie op te maken van de spreiding van de
kredieten over de verschillende soorten onderwijs. Wij hebben dit gedaan
in tabel 6 (p. 115). Wij verwaarlozen hierbij de onbeduidende kredieten
bestemd voor het onderwijs voor volwassenen (max. 5.000 fr.) en de turnopleiding (max. 10.000 fr. maar onder Volksgezondheid), alsmede de
vaste toelage die vanaf 1927 toegekend wordt aan de provinciale school
voor administratief recht (15.000 fr. en vanaf 1934, 11.500 fr.).
Wij zien duidelijk hoe de kredieten hoofdzakelijk gaan naar het Lager
en het Technisch- en Beroepsonderwijs, en hoe een correlatie bestaat
tussen beide groepen. De kredieten voor het Lager Onderwijs zijn voor
meer dan 4/5den 'verplichte uitgaven' voor gratis schoolbenodigdheden,
maar vooral wedden, pensioenen en wachtgelden. Door de wet van
22.01.1931 worden deze laatste overgenomen door het Rijk, wat voor de
Provincie een ontlasting van ongeveer 1 miljoen meebrengt.
113
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1. Lager Onderwijs
De belangrijkste niet verplichte uitgaven voor het Lager Onderwijs
gaan naar het 'Oprichten en meubelen van schoolgebouwen', en hier voelen we zeer duidelijk de weerslag van de schoolstrijd die in de jaren 19311933 op het punt stond opnieuw los te breken. In november 1931 hadden
de socialisten, in juni 1932 gevolgd door de liberalen, de subsidiëring
van het Vrij Onderwijs in discussie gebracht, waarop het Belgisch episcopaat reageerde met een herderlijke brief (30.10.1932). De verkiezingen
van 27 .11.1932 werden door de katholieken in het teken geplaatst van
'de schone ziel van 't kind', maar deze zou weldra de plaats ruimen voor
de economische crisis.
Bij het overlopen van de kredieten zien wij de katholieke meerderheid
voorzorgen nemen . Tussen 1922 en 1929 is het krediet voor de schoolgebouwen opgeklommen van 30.000 naar 200.000. In 1930 wordt dit
300.000, maar volgens de rekening 1.385 .133 fr. In 1931 en 1932 wordt
het krediet in de begroting gewoon verdubbeld en helemaal besteed, en in
1933 stijgt het van 600.000 naar 2.201.216 fr. (op 100.000 fr. na
besteed) ! Het jaar daarop - de crisisbegroting van 1934 - wordt het
helemaal geschrapt, en vanaf 1935 hersteld op 400.000 fr.
2. Middelbaar- , Hoger- en Normaalonderwijs
Opvallend gering zijn de inspanningen van de provinciale overheid voor
het Middelbaar, het Hoger en het Normaalonderwijs. De eerste moet het
uitsluitend stellen met de 'verplichte uitgave' voor het Fonds der Meestbegaafden. De tweede bestaat aanvankelijk uit een vaste subsidie van
20.000 fr. aan de Leuvense universiteit. In 1926 komt daar een subsidie
bij van 30.000 fr. voor het bevorderen van de Vlaamse Leergangen aldaar,
die geleidelijk het krediet aan de universiteit zal opslorpen.
Het Normaal Onderwijs wordt in 1922 bedacht met 68.700 fr ., maar
daar zit een subsidie in van 30.000 fr. aan de Normaalschool te Torhout
en een niet nader bepaald bedrag voor 'beurzen te verlenen, hetzij rechtstreeks aan de belanghebbenden, hetzij door de tussenkomst der hoofden
van de onderwijsgestichten' aan minder begoede leerlingen. De oppositie
zal tevergeefs tegen dit libellé protest aantekenen, tot 1959 kunnen de
'hoofden van de onderwijsgestichten' aan de hand van deze provinciale
subsidies studiebeurzen toekennen ...
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Tabel 6. Onderwijs.

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
9,09 13,38
9,02 12,70

Begr.
Rek.

15,35 14,36

Lager 0.

Begr.
Rek.

60,84 59,63 55,28 57,06 47,74 45,35 43,38 32,10 24,95 30,73 18,96 29,35 23,62 27,97
33,49 27,93 51,56 20,30 20,87 29,88 23,26 15,18

Middelb. 0.

Begr.
Rek.

0,32

1,13

1,65

2,00

2,25

2,36

2,78
2,13

1,82
1,78

1,40
0,73

1,12
1,25

1,06
1,25

0,94
1,03

2,18
2,74

2,04
2,36

Hoger 0 .

Begr.
Rek.

1,19

1,18

0,94

0,78

1,67

0,85

1,08
0,85

1,07
1,04

0,80
0,42

0,64
0,71

0,60
0,72

0,40
0,44

0,84
1,08

0,79
0,97

Normaal 0 .

Begr.
Rek.

4,03

4,04

3,48

3,29

2,81

2,09

2,01
1,49

1,32
1,27

0,98
0,51

0,98
1,04

0,92
1,05

0,61
0,64

1,29
1,23

1,16
1,42

Techn. 0.
Ber. 0.

Begr.
Rek.

Landb. 0.

Begr.
Rek.

1

._
._
...,.

9,40 10,69 10,33 14,10 13,72 16,38 17,61 18,68 22,49 20,17
20,48 17,68 31 ,92 19,69 22,59 23,22

%van
totale

2
3

36,00 33,89 24,59 35,53 42,95 42,98 46,15 49,94 63,94 57,48 71,02 64,25 68,92 64,53
56,10 55,38 42,75 66,79 68,17 66,55 66,04 76,89
1

1

1

1

Vermeld onder de ,rubriek Landbouw.
Krediet .geschrapt.
Vermeld onder de rubriek Landbouw, maar niet uitbetaald .

1

3,86

4,96 10,34 3,95 6,41 5,76
2,96 9,94 1,32 7,00 4,70

3. Technisch- en Beroepsonderwijs
Zo komen wij aan het omvangrijke pakket van Technisch- en Beroepsonderwijs. Daar zitten vooreerst onderwijstakken in waarmee de samenstellers van de begroting niet altijd blijf weten : de huishoud-, de landbouwhuishoud- en landbouwscholen. De eersten moesten het stellen met
6.500 fr. in 1914. Na de oorlog wordt dit krediet vermenigvuldigd met
10 en in 1933 bereikt het 331.500 fr., om in 1935 en 1936 eenvoudig
geschrapt te worden. Het landbouwonderwijs zelf ressorteert onder Landbouw tot 1926 en opnieuw in 1934 en 1935 (de andere jaren onder
Onderwijs).
a. Landbouwonderwijs

De subsidiëring van het landbouwonderwijs ondergaat grote schommelingen, zowel van financiële als van politieke aard. Op 9 juli 1920 had de
(oude) Raad gunstig gereageerd op het verzoek van de Minister van
Landbouw, en een krediet goedgekeurd van 574.000 fr.voor de oprichting
door de Provincie van twee middelbare landbouwhuishoudscholen, de ene
voor jongens te Kortemark, de andere voor meisjes te Handzame. Reeds
op 16.12.1921 keert L. Bekaert zich tegen deze beslissing en is van oordeel
dat de Provincie beter zou afzien van eigen initiatieven en de voorkeur
geven aan subsidiëring van de vrije landbouwscholen.
Terwijl de Provincieraad op 13.07.1922 beslist een eigen school op te
richten voor ziekenverpleegsters (maar op 22.05.1923, zoals hoger vermeld, op deze beslissing terugkomt), wijzigt hij op 12.07.1923 zijn koers
en beslist de gronden bestemd voor de provinciale landbouwscholen
opnieuw te verkopen ('s anderendaags wordt echter een motie goedgekeurd
om een deel van deze gronden te Kortemark of te Handzame te behouden
voor de bouw van een eigen provinciaal sanatorium, dat ook al niet verwezenlijkt zal worden). Voortaan zal de Raad alleen nog subsidiëren, zowel
de landbouw-, als de landbouwhuishoudscholen evenals de plaatselijke
of gewestelijke landbouwcursussen onder vorm van voordrachten, en vanaf
25 .11 .1925 ook het tuinbouwonderwijs.
In feite komt heel de subsidiëringspolitiek van de Provincie hierop neer
dat de Provincie uitsluitend aan de vrije landbouwscholen subsidies verleent, omdat deze vanwege het Rijk nagenoeg niets ontvangen. Het verzet
van de oppositie tegen de eenzijdige subsidiëringspolitiek van de provincie
stuit steeds op het argument van de eenzijdige subsidiëringspolitiek van
het Rijk.
Het landbouwonderwijs genoot in 1914, samen met een ganse reeks
andere posten (veestamboeken, schrijven van landbouwhandboeken, enz.)
van een krediet van 10.500 fr. In 1922 beschikt het landbouwonderwijs
JJ6

alleen over 21.500 fr., het jaar daarop gaat het reeds de hoogte in, en in
1931 culmineert het met bijna 600.000 fr., in 1933 wordt het geschrapt,
en vanaf 1934 wordt het gewijzigd in 'landbouwhuishoudkundig onderwijs', onder landbouw, met een krediet van nabij de 400.000 fr.
b. Technische en Beroepsscholen

Het oprichten van officiële technische en beroepsscholen was voor de
Tweede Wereldoorlog een uitsluitend provinciale en gemeentelijke aangelegenheid (wet van 10.07.1933), maar in West-Vlaanderen bestonden er
alleen vrije (katholieke) technische en beroepsscholen. Het is naar dit
onderwijs dat het leeuwenaandeel van de provinciale inspanningen gaan.
De Provincie komt tussen in de wedden van het onderwijzend personeel
(40% voor het technisch-, 30% voor het beroepsonderwijs), de gewone
(40 %) en de buitengewone (30 %) uitgaven. Het algemeen principe is
dat de toelagen van Rijk en Provincie samen 80 % bedragen.
Wij hebben in tabel 6 de onderlinge verhoudingen berekend van de
kredieten voor onderwijs. Wij kunnen de uitgaven voor de zuiver technische en beroepsscholen ook op een andere wijze belichten : hun verhouding tot de globale begroting en rekening.

1914
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Begroting

Rekening

0,66%
4,43
3,80
1,81
3,26
3,78
5,35
6,67
7,17
9,61
9,54
14,69
12,06
5,63
8,23

10,48%
8,89
12,07
11,89
13,83
14,42
5,36
9,42

Het valt op hoe er vanaf 1925 een continue stijging is van de kredieten
tot 1934, jaar waarin de netelige financiële toestand van de Provincie,
tengevolge van haar verplichte bijdrage in het Nationaal Crisisfonds, de
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overheid er toe noopt de uitgaven voor het onderwijs drastisch te besnoeien. Maar - in tegenstelling tot alle andere besnoeide kredieten die tot
1938 of 1939 stagneren- worden reeds vanaf 1935 de kredieten voor
het technisch- en beroepsonderwijs opnieuw opgedreven. Het valt ook op
hoe de reëel gedane uitgaven (rekening) de voorziene uitgaven (begroting)
steeds gevoelig overtreffen, behalve in 1932, waar duidelijk afgeremd
wordt.
De vrucht van deze inspanningen kunnen wij als volgt samenvatten :
In 1914 laten 60 scholen zich in met de technische of beroepsopleiding
van 4.500 leerlingen. Dit gebeurt nagenoeg uitsluitend door avondonderwijs. In 1930 telt de provincie 165 scholen met ongeveer 11.500 leerlingen, en in 1945 145 scholen met 21.000 leerlingen. In 1930 zijn er 19
dagscholen voor jongens, en 40 voor meisjes; 56 avondscholen voor
jongens en 47 voor meisjes; in 1945 zijn er 22 dagscholen voor jongens
en 48 voor meisjes; 48 avondscholen voor jongens en 27 voor meisjes.

B. Periode 1936-1974
Vooraleer de detailstudie aan te vatten van de begroting en de rekening
willen wij in grafiek 11 de evolutie weergeven van de globale begroting
en rekening in absolute cijfers. Wij duiden op deze grafiek tevens de
evolutie aan van de kleinhandelsprijzen zoals die ons werd meegedeeld
door de Dienst Statistiek van de Nationale Bank van België (1914:
1.000.000 = 1936: 6.850.000 en 1974: 59.260.000).
Wij stellen vast dat de provinciale begroting van 1936 tot 1963 stijgt
van 40 naar 248 miljoen, hetzij een coëfficiënt van 6, terwijl de index
van 6,85 naar 30,19 gestegen is, hetzij een coëfficiënt van 4,4 in 27 jaar.
De volgende tien jaar, van 1964 tot 1974, stijgt de begroting van 229,5
naar 1.103 miljoen, hetzij een coëfficiënt van 4,8, terwijl de index van
36,17 naar 59,26 klimt, hetzij een coëfficiënt van 1,63. Met andere woorden, de gemiddelde jaarlijkse toename van de begroting ligt in de periode
1964-1974 ruim tweemaal zo hoog als in de 27 voorgaande jaren.

1. Landbouw 3
De landbouw vertegenwoordigde in de begroting van 1914 4, 7 % , in
1935 2,6 % . Voor de evolutie vanaf 1936, zie tabel 7, p. 120.
De gemiddelde uitgave voor landbouw bedraagt 2,35 % in de begroting,
2,71 % in de rekening. De evolutie van het aandeel landbouw in de
3 Voor een meer gedetailleerde studie verwijzen we naar de uitstekende verzamelbundel 50 jaar land- en tuinbouwbefeid, Brugge 1976, 318 p., ill.
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Tabe/7. Uitgaven voor landbouw.
1.
Gewone begr.
t.o.v. gewijzigde
begr. van
vorigjaar

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

-

3,88

+ 20,21
-

3,10
- 1,44
-19,45
+ 0,68
+ 2,89
+ 6,08
+ 68,03
+ 34,22
+ 81,34
+ 14,55
4,97
7,70
3,77
-32,33
-11,84

2.
Gewone begr.
t.o.v. globale
begr. zelfde
dienstjaar

2,15
1,64
2,30
1,88
2,45
2,95
2,07
1,87
1,78
2,66
3,04
4,07
4,66
3,29
2,05
2,32
1,62
1,38

3.

4.

Rekening t.o.v.
Rekening t.o.v.
.gewijzigde begr.
globale rek.
zelfde dienstjaar .z elfde dienstjaar

1,12
1,75
2,34
2,22
2,64
2,80
2,72
2,59
2,49
2,68
2,87
4,47
4,26
3,79
2,49
3,37
1,98
1,97

-50,93
8,01
-12,22
- 9,36
2,32
-11,10
+ 9,53
+ 19,72
+ 15,31
-14,76
-17,61
-25,80
7,63
7,51
5,71
0,08
0,90
0

globale begroting illustreert hoe onze provincie niet langer meer in hoofdzaak een landbouwprovincie is, ofschoon West-Vlaanderen nog steeds de
belangrijkste landbouwprovincie is van het land, waar de productiviteit
het meest is opgevoerd en gespecialiseerd in een aantal specifieke teelten
- zoals de varkensteelt, bijvoorbeeld - , terwijl omgekeerd het aantal
landbouwers en de oppervlakte van het landbouwareaal er het minst van
gans het land is afgenomen.
Naast de horizontale doorsnede van de begroting (kolom 2 en 3) hebben
wij ook een verticale analyse gemaakt van de toe- of afname van de
kredieten jaar na jaar (kolom 1). Dit laat ons toe belangrijke wijzigingen
in de uitgaven op te sporen. Tenslotte hebben wij berekend (kolom 4) wat
er per jaar van de goede voornemens terecht gebracht is. Dit laat ons toe
belangrijke wijzigingen in de uitgaven op te sporen. De meeste van deze
wijzigingen zijn het gevolg van soms spectaculaire verhogingen van de
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1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

-

5,32
14,22
5,57
13,94
9,77
16,17
12,07*
4,75
3,32
2,70
2,13
17,44
4,69
26,39
1,35
-12,61
7,30
+ 1,40
-31,03
+ 51,40
-27,33

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

1,58
1,91
1,89
2,18
2,67
2,67
3,25
3,28
2,75
2,82
3,12
3,00
2,99
3,43
2,79
2,05
1,59
1,31
0,81
0,95
0,62

2,18
2,54
2,61
2,96
2,91
3,34

0
0,27
6,61
5,46
8,38
9,39

* Vanaf 1960 komt de landbouw niet meer voor als afzonderlijk hoofdstuk, maar
vormt een afdeling van het hoofdstuk Economie. In de gepubliceerde eindrekeningen
vindt men het dan ook niet meer terug.

traditionele kredieten aan de traditionele veremgmgen of instellingen
voor rasveredeling. Maar deze verhoging van de begroting beantwoordt
niet altijd aan een verhoging van de reële uitgaven. In 1947 bijvoorbeeld
wordt het krediet voor de verbetering van het runder- en geitenras in de
begroting van 525.000 op 1.200.000 fr. gebracht, maar slechts voor
383.350 fr. benut !
De wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van een verplaatsing van
artikels van de begroting naar andere hoofdstukken. Zo is de vermindering
van 1952 te verklaren door het overhevelen van het artikel 'Provinciale
Proeftuinen' van landbouw naar onderwijs. In 1969 wordt het krediet van
anderhalf miljoen voor de agrarische vormingsinstituten van onderwijs
naar landbouw overgeheveld, maar dat is niet merkbaar in onze cijfers
omdat hetzelfde jaar de veel aanzienlijker post wedden en vergoedingen
voor het personeel van het onderzoekcentrum te Beitem verhuist van
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landbouw naar 'Algemene administratie'.
De belangrijkste nieuwe initiatieven op het gebied van landbouw
situeren zich in 1945 met de oprichting (Buitengewone Zitting van
28.12.1944) van de 'Provinciale Proeftuinen' voor de verbetering van
de tuinbouw, en in 1956 met de oprichting van het 'Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Nijverheidsteelten' te Rumbeke-Beitem, dat de
naam van zijn animator, Arthur Olivier, zou meekrijgen. Het is een
wetenschappelijk centrum waarvan de betekenis voor de veredeling van
de rassen, en het invoeren van nieuwe teelten op het gebied van de landen tuinbouw, moeilijk kan overschat worden.
Voor het overige blijft de traditionele subsidiëringspolitiek gehandhaafd,
vooral ten voordele van de verbetering van de paarden-, schapen- en
runderrassen en de verbetering van de melkproductie. Ook de officiële
Provinciale Landbouwkamer wordt stevig gesubsidieerd (in 1947 wordt
de subsidie van 80.000 naar 200.000 fr. opgetrokken, in 1974 bedraagt
zij 350.000 fr.). Vanaf 1960 tot 1969, wanneer deze post overgeheveld
wordt naar het hoofdstuk 'Algemene administratie' mogen wij zonder
overdrijven stellen dat de jaarlijkse toename van de kredieten voor landbouw bijna helemaal opgeslorpt worden door de verhoging van de wedden
en vergoedingen van het personeel van het onderzoekcentrum te Beitem,
die in 1967 de helft van de begroting voor Landbouw vertegenwoordigen,
vanaf 1969 zijn het de onderhoudskosten van dit centrum die met het
belangrijkste aandeel weglopen .. . De spectaculaire daling van 1972 en
1974 en de nog spectaculairder stijging van 1973 is gewoon het gevolg
van het schrappen - om algemeen budgettaire redenen - het weer
inschrijven en het weer schrappen van een krediet van 3 miljoen voor de
vee- en paarden herverzekering.
Als wij de debatten van de Provincieraad nalezen op het onderwerp
landbouw kunnen wij enkele merkwaardige punten aanstippen.
Voor de oorlog willen wij wijzen op enkele debatten in 1937-1939. Zij
hebben tot voorwerp het lot van de landbouwarbeiders.
1. Een socialistisch voorstel van provinciaal reglement op de verblijfen slaapplaatsen van de landbouwarbeiders, die nog niet eens de hokken
evenaren waarin de seizoenarbeiders in Frankrijk gelegerd zijn, wordt
op 6.10.1937 voor verder onderzoek naar de Bestendige Deputatie
verwezen .
2. Het sociaal statuut van de landbouwarbeiders, die niet genieten van
de sociale wetgeving van toepassing op de andere arbeiders, komt ter
sprake op 12.10.1937, terwijl op 25 en 26.07.1938 en 5.10.1939 gehandeld wordt over een voorstel van provinciale subsidie aan de verzekeringskassen voor de landbouwarbeiders - verzekeringskassen die door het
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Rijk niet herkend zijn. De Raad komt echter niet tot een besluit en
verwijst tweemaal het voorstel, voor verder onderzoek, naar de commissie
voor werkloosheid.
Na de oorlog vangen wij op 5.10.1949 en 26.10.1954 echo's op van de
moeilijkheden waarmee de tabaksplanters te kampen hebben, evenzo op
11.10.1951 de cichoreiverwerkers, en in de jaren 1953-1957 de vlasteelt.
Op 4.10.1962 wordt de eerste provinciale subsidie toegekend voor de
ruilverkaveling, een onderwerp dat nog herhaaldelijk zal ter sprake
komen in de Raad en waarvoor de Raad in buitengewone zitting van
2.3.1965 een provinciaal reglement voor vaste subsidiëring zal uitvaardigen, dat op 18.11.1971 wordt afgeschaft omdat het te grote financiële
uitgaven meebrengt. Ook de bestrijding van de muskusratten, waarvoor
op 14.10.1964 een eerste krediet van 200.000 fr. wordt uitgetrokken,
komt herhaaldelijk opdagen in de Raad.
Een laatste belangrijk landbouwprobleem, waarvan wij de echo's vanaf
17.10.197 6 in de Raad opvangen, is dat van de zeer moeizame fusies van
de Polders, waaraan men sinds 1965 werkt en waarvan er in 197 4 nog
maar 3 voltrokken zijn.
De landbouw ontsnapt langzaam maar zeker aan de aandacht van de
Raad, en het is niet het voorstel (12.06.1974) om fruitkaarten of fruitnamiddagen in te richten voor de leerlingen van het kleuter-, lager- en
middelbaar onderwijs die dit kan beletten, noch de motie van 20.10.1965
aan de minister van landbouw om het onthoornen van de stieren te
bevorderen.
2. Openbare Werken

In 1935 vertegenwoordigen de uitgaven voor Openbare Werken
26,79 % van de begroting en 22,95 % van de rekening.
In tabel 8 geven wij het verdere verloop, horizontaal : (kolom 2 en 3)
de verhouding tot de globale begroting en rekening; vertikaal : de jaarlijkse af- of toename van de kredieten ten opzichte van de voorgaande
gewijzigde begroting (kolom 1) en de verhouding tussen de jaarlijkse
geplande en de gedane uitgaven (kolom 4).
De gemiddelde uitgave voor Openbare Werken bedraagt 18,52% van
de begroting, 13,50% van de rekening.
Het eerste dat opvalt bij het overlopen van deze tabel is de grote speling
tussen de geplande (kolom 2) en de gedane uitgaven (kolom 3). Herhaaldelijk liggen de eerste de helft of meer hoger dan de tweede (1942, 1943,
1945, 1951 , 1954). Nog schriller komt dit tot uiting in kolom 4, waar
blijkt dat van 1939 tot 1958, op enkele uitzonderingen na (1941, 1946,
1948, 1950, 1952) per jaar de gedane uitgaven minstens de helft lager
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Tabel8. Uitgaven voor Openbare Werken.
1.

Gewone begr.
t.o.v. gewijzi:gde
begr. van
vorig jaar

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

+ 68,17
-36,46
+ 89,22
-51,58
-77,37
+ 19,46
-16,94
7,58
+ 61,95
+ 55,77
+ 10,54
+ 29,74
+ 8,93
+ 29,31
0,24

2.
Gewone begr.
t.o.v. globale
begr. zelfde
dienstjaar

14,30
19,36
16,65
23,70
18,10
7,46
15,27
12,57
9,71
13,92
15,92
14,27
25,97
23,28
24,31
32,43

3.

4.

Rekening t.o.v. Rekening t.o.v.
gewijzigde begr.
globale rek.
.zelfde dienstjaar zelfde dienstjaar

13,43
21,53
13,56
15,18
11,92
10,65
6,69
5,29
5,91
6,68
10,72
14,88
19,05
16,30
25,78
12,86

-13,22
-17,59
-21,23
-58,75
-51,11
-44,64
-67,50
-60,90
-49,60
-53,01
-46,59
-49,71
-33,08
-49,81
-27,53
-59,37

lagen dan de voorziene! Daarna zien wij deze marge afnemen om vanaf
1968 een derde en vanaf 1971 een vierde te worden. De reden voor deze
verrassend ruime speling is veelvoudig : vooreerst is er het feit dat de
provinciale subsidiëring afhankelijk is van het verlenen van de rijkssubsidies, die niet altijd worden toegekend, hetzij omdat de werken niet,
of niet tijdig werden uitgevoerd, hetzij omwille van algemene of bijzondere
economische, financiële en zelfs politieke factoren.
Vervolgens is er ook het feit van de beperkte vergadermogelijkheden
van de Raad, zodat men, bij het opmaken van de begroting voor deze
sector liever ruime marges neemt, die echter in de loop van het jaar onvoldoende kunnen aangepast worden.
En tenslotte is er een derde aspect : afgezien van het feit dat het inschrijven van ruime kredieten voor openbare werken politiek rendabel is, vereist
de opmaak van de (volgende) begroting ook te kunnen beschikken over
een behoorlijk boni van de vorige dienstjaren, om de begroting in even-
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1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

+

2,55
8,71
2,53
+ 34,45
1,16
8,45
-10,47
+ 9,83
+ 8,29
-21,51
+ 13,63
+ 3,76
+ 6,89
+ 23,88
4,99
+ 8,10
+ 13,33
-16,86
+ 10,00
+ 28,39
+ 33,29
-25,56

23,08
21,82
24,37
28,66
26,11
22,10
22,08
20,93
24,55
18,57
17,14
17,76
20,54
20,88
18,89
18,50
17,30
12,72
11,69
10,99
12,07
7,57
7,92

18,52
12,65
12,06
15,38
14,77
13,27
11,55
16,99
16,30
11,14
10,32
11,50
10,45
20,79
10,58
15,35
15,55
12,47
13,47
11,98
14,04

-39,36
-56,97
-56,54
-58,91
-58,25
-55,24
-56,09
-41,10
-42,82
-49,01
-44,95
-48,24
-54,11
-49,13
-67,80
-39,04
-29,72
-27,74
7,82
-25,34
-26,18

wicht te kunnen houden. De middelen waarover men beschikt zijn te
gering, en de evolutie van de conjonctuur te aanzienlijk om het zonder een
'luchtkussen' te kunnen stellen. Was dit niet het geval, dan zou men elk
jaar de provinciale belastingen aanzienlijk moeten verhogen.
Toch lijkt ons een verschil dat tot 60 % oploopt tussen begroting en
1ekening, een aanzienlijke marge ...
Een nauwkeuriger onderzoek van de jaarlijkse begroting en rekening
brengt hierin enige verduidelijking.
Opvallend is dat in de loop der jaren de posten van de begroting voor
Openbare Werken zeer constant zijn. Een aantal vaste rubrieken komen
steeds terug :
- Wedden en administratiekosten voor het personeel van de Provinciale Technische Dienst. Dit is een zware post, die van jaar tot jaar
toeneemt(± 800.000 fr. in 1936, 17.000.000 fr. in 1969, hetzij 1/4 van
de globale begroting voor Openbare Werken). In 1969 wordt dit artikel
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overgeheveld van Openbare Werken naar het hoofdstuk 'Algemene Administratie'.
- Het gewoon onderhoud der provinciale wegen (± 1.000.000 fr. in
1936, ± 25.000.000 fr. in 1974). Dit krediet wordt meestal helemaal
benut, behalve tijdens de oorlogsjaren .
- Onderhoud van de praalgebouwen (kerken, historische monumenten, enz.), waar men vanaf 1942 de molens aan toevoegt. In 1962 wordt
dit artikel omgedoopt tot 'herstel uit te voeren aan de bij de wet van
7.8 .1931 gerangschikte monumenten en landschappen'. Dit krediet
(26.000 fr. in 1936, 6.000.000 fr. in 1974) kent een zeer wisselvallig
gebruik, het wordt meestal slechts voor minder dan de helft aangesproken,
en sommige jaren zelfs helemaal niet benut (1942, 1944, 1945, 1946,
1954, 1955 : van 350.000 opgetrokken naar 2.100.000 fr. maar niet
benut, 1957: van 3.000.000 naar 1.000.000 fr. en niet benut).
- Werken van gezondmaking door de gemeentebesturen of de Wateringen. Ook dit krediet kent een zeer wisselvallig verloop (900.000 in
1936, 3.200.000 fr. in 1970). In 1971 wordt dit krediet gewijzigd in
'werken van waterbedeling' en valt spoedig van 4.000.000 op 800.000 fr.
terug. Dit krediet wordt soms helemaal benut, soms niet voor 1/ 10.
Nog erger is het gesteld met een andere vaste rubriek :
- Aanleg van wieierpaden door de gemeenten (300.000 fr. in 1936,
500.000 fr. in 1960), in 1961 afgeschaft en opgenomen vanaf 1962 in het
algemeen artikel voor subsidie van verbeteringswerken aan gewone buurt-,
gemeente- en landbouwwegen. De meeste jaren werd dit krediet niet eens
aangesproken .
- De laatste en belangrijkste vaste rubriek is subsidiëring van buurt-,
gemeente-, landbouwwegen, buurtwegen van groot verkeer, onbevaarbare
waterlopen, enz. (± 3.000.000 fr. in 1936, in 1949: 12.500.000, waarna
het stagneert rond de 4.000.000 fr. en in 1961 geschrapt). Zoals vóór de
oorlog ondervinden wij vooral bij dit krediet de weerslag van de algemene
economische toestand en de tendens om de werkloosheid te bestrijden
door het uitvoeren van openbare werken. In 1949 stijgt dit krediet van
3 naar 12,5 miljoen, om in 1951 terug te vallen op 4 miljoen. In 1950
wordt overigens een beperkt krediet van 250.000 fr. ingeschreven, ter
ondersteuning van de gemeenten die openbare werken laten uitvoeren
door werklozen. Wij komen er verder op terug.
In de loop der jaren komen nieuwe vaste rubrieken bij. Wij geven de
voornaamste :
1. De wet van 15 maart 1950 voorziet dat het onderhoud van de
onbevaarbare waterlopen van le categorie ten laste valt van Rijk, provincies en gemeenten, en deze van 2e categorie ten laste van de provincies
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en gemeenten. Hiervoor worden vanaf de begroting 1955 uitgaven voorzien die schommelen tussen 10 en 20 miljoen, die aanvankelijk voor
minder dan 1/ 10, maar spoedig helemaal benut worden.
2. Door overheveling uit het hoofdstuk Onderwijs worden in 1952
onder Openbare Werken ook de subsidies voor het oprichten en meubelen
van schoolgebouwen ingeschreven (3.500.000 fr. in 1952, 1.500.000 fr.
in 1959). Het schoolpact legt deze uitgaven vanaf 1960 ten laste van het
Rijk. Ook deze uitgaven worden op zeer wisselvallige wijze benut.
Andere nieuwe initiatieven duiken op in de begroting.
In 1939 een eerste toelage aan het Comité voor de verfraaiing van het
landelijk leven.
Vanaf 1943 een krediet voor de subsidiëring van de bouw door de
gemeentebesturen van gemeentehuizen (die tot dan toe vaak in herbergen
waren ondergebracht). Dit krediet dat slechts in geringe mate werd aangesproken wordt in 1951 afgeschaft.
Van 1946 tot 1957 worden aanzienlijke bedragen voorzien en benut
voor de verdere electrificatie van de provincie, die wij eerder behandelden.
Vanaf 1954 zien wij een nieuwe begrotingspost opduiken die steeds zal
aanzwellen (250.000 fr. in 1954, 10.000.000 fr. in 1974): de toelagen
aan de intercommunales voor de zuivering van afvalwaters.
Vanaf 1967 (beslissing van de Raad van 5.10.1965) wordt een krediet
ingeschreven voor de subsidiëring van de bouw van culturele centra, vanaf
1970 gelijktijdig kredieten voor de 'werken voor vuilverwerkingsinstallaties' en de 'werken van zwem- en badinrichtingen', die zeer snel de hoogte
ingaan, maar op 8.10.1974 wordt het laatste krediet afgeschaft. Wij
komen er verder nog op terug.
In 1971 verschijnt ook de eerste subsidie voor de 'studie van de problemen in verband met de verzorging van het leefmilieu'.
Op haar manier is de begroting dus een spiegel van de menselijke
samenleving ...
Wij kunnen ons overzicht van deze rubriek niet afsluiten zonder er op
te wijzen dat de inspanningen van de Provincie voor openbare werken
veel aanzienlijker zijn dan alleen blijkt uit de gewone begroting. Een
zeer aanzienlijk, maar zeer variabel deel (van 0,35 tot 100 %) van de
buitengewone begroting gaat ook naar openbare werken. Wij geven een
overzicht aan de hand van de eindrekeningen voor de buitengewone
begroting (tabel p. 128).
De aanzienlijke uitgaven voor de heropbouw van de justitiepaleizen
zijn tot 1951 inbegrepen onder het hoofdstuk Openbare Werken van de
buitengewone begroting, vanaf 1952 vormen zij een afzonderlijk hoofdstuk. Het dient aangestipt dat het grootste deel van de buitengewone
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1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

13,73%
14,98
95,73
46,54
84,20
55,00
72,35
100
93,52
64,36
69,93
89,32

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

28,36%
33,96
80,24
11,71
0,35
94,89
48,89
20,45
4,89
26,46
16,81
4,95

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

7,67%
44,93
78,22
44,31
65,36
70,01
83,53
59,54
51,32
46,26
69,27
20,91
62,73

uitgaven voor openbare werken gedaan wordt met buitengewone rijkssubsidies (o.m. oorlogsschade).
Om een juister beeld te geven van het globaal pakket aan uitgaven
voor openbare werken hebben wij voor enkele jaren, aan de hand van de
eindrekeningen, de verhouding berekend van het totaal tot de buitengewone en de gewone begroting samen.
1936
1941
1946
1951

13,51%
11,78
13,75
12,60

1956
1961
1966
1971

14,66%
13,88
21,72
15,94

111. Maatschappelijk Welzijn

Tabel 9 (p. 130) geeft een overzicht van de uitgaven voor Maatschappelijk Welzijn, waar oorspronkelijk ook nog het begrip 'Weldadigheid' was
aan toegevoegd. De gemiddelde uitgave bedraagt 12,63% van de rekening.
Bij het overlopen van deze tabel valt het op dat de bedragen besteed
aan Maatschappelijk Welzijn, volgens de rekeningen (kolom 3) ten
opzichte van de totale werkelijk gedane uitgaven, hoger liggen dan de
geraamde uitgaven ten opzichte van de totale begroting (kolom 2),
ofschoon ze per jaar (uitgezonderd 1958-1965) de gewijzigde begroting
niet overschrijden (kolom 4). Deze tegenspraak is slechts een kwestie van
perspectief. Dit wil zeggen dat meer bedragen werkelijk werden uitgekeerd voor Maatschappelijk Welzijn dan voor de andere hoofdstukken
in de rekening, met andere woorden, dat er een geringere marge is tussen
de geraamde en de betaalde bedragen voor Maatschappelijk Welzijn
128

dan b.v. voor Openbare Werken.
De vermindering in 1937 (- 19 % t.o.v. de gewijzigde begroting van
1936, - 9 % in de verhouding tot de globale begroting van 1937) is
hoofdzakelijk het gevolg van de vermindering van het verplichte aandeel
van de provincie in het Nationaal Crisisfonds van 7 naar 4,8 miljoen.
Ditzelfde aandeel wordt in de begroting 1938 nog herleid tot 4,08 miljoen,
maar hetzelfde jaar, bij een begratingswijziging (26.07.1938) terug opgetrokken tot 6.240.000 fr. In 1939 herhaalt zich dit: in de gewone begro·
ting 1939 wordt opnieuw een aandeel van 4.080.000 fr. ingeschreven, dat
bij een begratingswijziging (8.12.1939) terug wordt opgetrokken naar
6.240.000 fr. In de begroting 1940 wordt dit laatste cijfer behouden,
maar in de begroting 1941 wordt het helemaal geschrapt, wat alweer de
gevoelige daling in onze tabel verklaart. Er worden dit jaar overigens nog
andere kredieten helemaal geschrapt (zoals de subsidies voor oprichting
van ziekenhuizen en gasthuizen voor ouderlingen en wezen), of drastisch
verminderd (bestrijding van de woningnood en de krotwoningen wordt
van 384.000 fr. tot 75 .000 fr. herleid).
In 1943 wordt de toelage voor het Nationaal Crisisfonds vervangen
door een 'toelage aan de meest noodlijdende gemeenten' voor het uitkeren
van steun aan behoeftigen, met een krediet van 1.300.000 fr., dat in 1944
wordt opgetrokken naar 4.333.333 fr., terwijl een ander gelijkaardig
krediet voor de maatschappijen van onderlinge bijstand en de mutualiteiten van 2,2 miljoen naar 3 miljoen wordt verhoogd. In 1944 worden
merkwaardigerwijze ook de geboortepremies voor 'minbegoederde gezinnen' verdubbeld, en na een begratingswijziging - aan het einde van het
jaar, dit is na de bevrijding- verdrievoudigd ...
Hier is de begroting andermaal de spiegel van de menselijke samenleving.
In 1946 wordt de tussenkomst in het (vooroorlogse) Nationaal Crisisfonds opnieuw ingeschreven, maar blijkbaar werd dit fonds afgeschaft,
want het krediet van 6.240.000 fr. wordt in de loop van het jaar geschrapt.
Ook de geboortepremies worden geschrapt. Gevolg van de nieuwe sociale
wetgeving?
Vanaf 1947 zien wij de nieuwe sociale initiatieven van de Provincie
vorm en financiële omvang krijgen.
1. Tehuizen voor abnormale kinderen :
1947: van 3.000.000 op 5.000.000
1948: 5.000.000
1949: 3.000.000
1950: 4.250.000
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Tabel9. Uitgaven voor Maatschappelijk Welzijn.

Gewone begr.
t.o.v. gewijzigde
begr. van
vorig jaar

2.
Gewone begr.
t.o.v. •globale
begr. zelfde
dienstjaar

-19,07
- 2,17
-19,54
- 2,09
-51,07
+ 3,26
+ 52,29
+ 54,93
+ 11,32
-24,14
+ 47,82
+ 16,64
+ 98,32
+ 88,75
-55,76

26,11
17,05
20,80
16,24
25,80
14,38
11,14
16,22
22,75
22,67
14,43
14,10
13,08
19,47
27,91
13,73

1.

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

3.

4.

Rekening t.o.v.
Rekening t.o.v.
gewijzigde begr.
globale rek.
zelfde dienstjaar zelfde dienstjaar

27,43
19,52
26,39
23,86
17,07
13,80
12,33
16,12
24,36
13,18
7,45
8,35
9,32
17,05
23,45
10,53

3,14
7,87
4,91
8,03
-21,41
-16,58
-15,39
-14,71
-12,30
-50,20
-49,78
-49,65
-28,71
-33,22
-30,97
-41,83

2. Bevordering van 'instellingen voor het welvaren der werkende
klasse':
1947: 5.000
1948: 5.000
1949 : 65.000
1950: 400.000
3. Ondersteuning van 'schoolcolonies' (vanaf 1949 : 'openluchtinrichtingen'):
1947: 500.000
1948: 500.000
1949: 1.500.000
1950 : 1.200.000
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- - - - -- -- --

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

---

-16,98
+ 27,08
-14,69
-28,86
-10,28
+ 7,43
-48,75
+ 61,01
+ 4,24
+ 24,11
-61,24
-50,48
4,31
+ 99,39
-19,23
+ 7,26
+ 26,48
+ 57,90
+ 6,83
+ 25,15
-41,63
+ 30,74

--

9,39
15,30
17,03
15,43
16,94
16,77
9,59
13,33
15,05
18,01
5,67
2,80
2,90
4,75
3,65
3,55
3,70
4,98
4,57
4,88
2,55
3,18
2,67

9,52
17,23
20,89
19,49
15,14
14,63
15,70
19,32
19,12
21,29
7,39
3,95
4,26
5,75
2,10
4,18
4,02
5,57
5,31
6,32
4,27

-38,10
-26,59
-16,03
-27,22
-33,84
-35,01
+ 37,31
+ 5,12
+ 9,38
+ 0,53
+ 19,18
+ 12,70
+ 32,53
+ 4,45
-66,94
-13,37
-11,70
-19,71
-20,20
-18,61
6,16

4. Bouwpremies :
1947:
500.000
1948 : 2.000.000
1949 : 11.000.000
1950: 35.000.000
Het zijn vooral de bouwpremies die aan de Provincie financiële kopzorgen opleverden. Wij hebben hoger gezien dat de Provincieraad sinds 1924
bouw- en aankooppremies toekende voor goedkope woningen. In 1935
werden deze evenwel afgeschaft omdat een K.B. van 10 augustus 1935
opnieuw de rijkspremie had ingevoerd (rondschrijven van de gouverneur
van 30 september 1935 in Bestuursmemoriaal1935, pp. 345-353).
Tijdens de vergaderingen van de raad van 13 en 15 oktober 1936 werd
een socialistisch voorstel besproken om de provinciale premies weer in te
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voeren, maar dan meer bepaald ter bestrijding van de nood- en krotwoningen. De zaak wordt naar een speciale commissie verwezen en in de begroting 1937 komt geen krediet voor bouwpremies meer voor.
Het verslag van de speciale commissie wordt in de buitengewone zitting
van 16 j,uni 1937 besproken. Wij vernemen dat er op dat ogenblik nog
1.125 noodwoningen en barakken bestaan in de provincie, en 1.875
krotwoningen. Om deze te doen verdwijnen wordt op de begroting van
1938 een krediet van 500.000 fr. voorzien {dat echter slechts voor
116.166 fr. benut wordt), naast een klein bedrag van 15.000 fr. voor bouwof aankooppremies door 'onvermogende personen'. Deze kredieten verminderen in de volgende begrotingen en worden door de Bestendige Deputatie
geschorst op 9 augustus 1940. In de begrotingen 1945 en 1946 is echter
opnieuw een bedrag van 10.000 fr. ingeschreven voor het toekennen van
bouwpremies. Op 15 oktober 1946 kondigt J. Storme aan dat de bestrijding
van de krotwoningen weer ernstig zal moeten ter hand genomen worden,
en een jaar later, op 8 oktober 1947 keurt de Raad een voorstel van de
Bestendige Deputatie goed, waarbij voortaan aan 'minvermogende gezinnen' een bouw- en aankooppremie wordt toegekend van ten minste
16.000 fr. Het succes van deze maatregel kan men uit de hogervermelde
cijfers aflezen. De uitgaven werden echter te omvangrijk en op 12 oktober
1949 moest de Raad de minimum toelage herleiden tot 6.000 fr. Daardoor
kon men de uitgaven in de begroting 1951 terugbrengen tot 7.500.000 en
in 1952 tot 2.500.000. Maar in de volgende jaren gaan zij weer de hoogte
in:
1953: 16.000.000
1958: 9.000.000
1959: 18.000.000
1961: 21.200.000
1962: 33.200.000
In 1962 werden de bouwpremies van het hoofdstuk 'Maatschappelijk
Welzijn' overgeheveld naar het hoofdstuk 'Openbare Gezondheid', waar
zij in 1963 terugvallen op 22,5 miljoen, in 1964: 23,25 miljoen, in 1965:
20 miljoen, vanaf 1966 wordt dit artikel uitgebreid met een ganse reeks
andere bepalingen voor bouw en sanering van de woningen en op 33 miljoen bepaald, in 1967 en 1968: 40 miljcen, vanaf 1970: 50 miljoen, in
1974: 58 miljoen. Sinds 13.10.1965 zijn de specifieke bouwpremies
echter afgeschaft, met ingang van 1 januari 1966. Er bleef een overgangsregeling bestaan tot 1 januari 1977.
Het krediet voor de bestrijding van de woningnood en de krotwoningen
dat in 1938 500.000 fr. bedroeg en in 1940 was opgeschort (behalve een
bedrag van 75.000 fr. voor achterstallige uitgaven), werd in 1946 opge-
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trokken naar 175.000 fr. en bleef ongewijzigd tot 1954. Daarna wordt
het verhoogd :
in 1955 en 1956: 500.000
1957 en 1958: 3.250.000
1959
: 1.500.000
: 3.000.000
1960
1961
: 5.000.000
1962
: 6.000.000
1965
: 7.500.000
waarna dit krediet opgeslorpt wordt in het algemeen krediet voor bouw
en sanering, als gevolg van een nieuwe koers in het provinciaal huisvestingsbeleid (provinciaal reglement van 13.10.1965). Van dan af gaat de
Provincie o.m. via de Westvlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid (W.I.H. opgericht op 30.05.1964) de aankoop bevorderen van
goedkopere bouwgronden om die ter beschikking te stellen van de Westvlaamse bevolking.
Gedurende twintig jaar heeft de Provincieraad zich zeer zware financiële inspanningen opgelegd voor het toekennen van de bouwpremies. Hij
is op dit gebied het parlement voorafgegaan dat pas op 29 mei 1948 de
'wet De Taeye' afkondigde, naar de naam van minister Alfred De Taeye,
die reeds in 1937 als provincieraadslid van West-Vlaanderen aan de
basis lag van de bestrijding van de krotwoningen en de woningnood.
Deze inspanningen noopten de Provincieraad herhaaldelijk tot het
aangaan van zware leningen (27,5 miljoen in 1950, 16 miljoen in 1952,
4,5 miljoen in 1953, 9 miljoen in 1955, vanaf 1960 mogen hiervoor geen
leningen meer aangegaan worden), die - zoals eerder aangetoond - de
provinciale schuld aanzienlijk deden toenemen.
De ommezwaai van 1965 : het afschaffen van de individuele bouwpremies ten voordele van een specifiek provinciaal huisvestingsbeleid die
reeds in 1961 door de gouverneur in zijn openingsrede van de gewone
zittijd was aanbevolen, was een beslissing waarvoor heel wat politieke
moed nodig was. De gedeputeerde Piet Monballyu mag hierbij als promotor van deze nieuwe politiek wel zeer speciaal vermeld worden.
In de loop der jaren zien wij naast de bouwpolitiek van de Provincieraad een aantal nieuwe initiatieven opduiken, zoals, vanaf 1959, de
tussenkomst in de vergoeding voor werkonbekwaamheid van grensarbeiders, die een beetje buiten de sociale wetgeving vallen, zowel in Frankrijk
als in België.
Op 21.10.1958 werd ook het 'Fonds Manrits Bossuyt' opgericht, met
de bedoeling steun te verlenen aan Westvlaamse gezinnen die het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen of grote rampen. Parallel daaraan bestaat
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ook een Westvlaams Rampenfonds en op 24.11.1971 beslist de Raad een
Westvlaams Fonds voor dringende hulpverlening op te richten.
De hoofdaandacht op gebied van Maatschappelijk Welzijn gaat echter
twee richtingen uit, die wij onder twee hoofdingen willen samenvatten :
1. De maatschappelijke bescherming van het gezin, en
2. De ondersteuning van instellingen voor gehandicaptenzorg.
Hierbij moeten wij aanstippen dat er in de begroting een steeds toenemende verwarring ontstaat tussen de hoofdstukken 'Openbare Gezondheid' en 'Maatschappelijk Welzijn'.
Wij zagen reeds hoe in 1962 de bouwpremies van het tweede naar het
eerste hoofdstuk werden overgeheveld, daarbij zou men verwachten dat
de steun aan de instituten voor abnormale kinderen dezelfde weg zou
opgaan, maar dat is niet het geval.
Als wij bijvoorbeeld de begroting voor 1963 ontleden zien wij dat
onder 'Maatschappelijk Welzijn' begrepen zijn:
- de toelagen aan alle mogelijke bouwmaatschappijen, kleine landeigendommen, enz.;
- de premies voor de eerste gezinsuitrusting bij huwelijk en bij geboorte;
- de toelagen aan de instellingen voor verlaten kinderen, tehuizen voor
'halve vrijheid', schipperskinderen, enz.;
- de toelagen aan een instituut voor spastische kinderen.
Onder 'Openbare Gezondheid' komen voor :
de toelagen voor specifieke sanitaire doeleinden;
- de toelagen aan de erkende diensten voor gezinshulp;
- de toelagen aan de consultatiebureaus voor gehandicapten;
- de bouwpremies en de bestrijding van de woningnood en de krotwoningen.
Bovendien komen onder het hoofdstuk 'Schone Kunsten - Volksopleiding - Ontspanning - Folklore' toelagen voor :
- aan de organismen voor jeugdopleiding, volksopleiding, vrijetijdsbesteding, ouderdomsgepensioneerden.
En onder 'Onderwijs' het speciaal onderwijs voor blinden, doofstommen en 'gehandicapte blinden' (de anderen zijn het blijkbaar niet).
In de begroting voor 1974 treffen wij onder 'Maatschappelijk Welzijn'
de reeds eerder vermelde kredieten aan benevens
- de toelagen aan de erkende centra voor gezinshulp (die in 1963 onder
Openbare Gezondheid ressorteren);
- toelagen aan de centra voor prematrimoniale, matrimoniale en
gezinsconsul ta ties;
- toelagen aan de Provinciale Verbonden van Ouderdomsgepensioneerden (in 1963 onder 'Schone Kunsten' etc. ondergebracht) benevens de
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bejaardenzorg in het algemeen;
- de openluchtscholen, de ganse 'gehandicaptenzorg'.
Maar de toelagen aan de 'verenigingen die zich actief met gehandicaptenzorg inlaten', benevens deze voor de 'revalidatie van stemverminkten
in de provincie' en de 'consultatiebureaus voor gehandicapten' komen
voor onder 'Openbare Gezondheid', naast de 'verpleeginrichtingen voor
chronische zieken' en de 'verzorgingstehuizen voor bejaarden met gestabiliseerde ziektetoestand'. En het speciaal onderwijs voor blinden en
doofstommen, benevens de 'revalidatie van gehandicapten' behoren nog
steeds bij 'Onderwijs'.
Wij zien dan ook het aandeel van het hoofdstuk 'Openbare Gezondheid' in de algemene begroting een sprong maken :

1959
1960
1961
1962
1963
1964
enz.

Begroting

Rekening

1,30%
2,81
3,34
18,76
14,19
16,60

2,40%
3,05
3,84
20,26
17,35
17,51

Als wij Maatschappelijk Welzijn en Openbare Gezondheid samen
nemen vertegenwoordigen zij vanaf 1962 ongeveer evenveel als Openbare
Werken, en meer dan Onderwijs.
Het valt op, bij het overlopen van de begroting, hoe de Provincieraad
de commissies van Openbare Onderstand enerzijds, de sociale organisaties
van de syndicaten en de mutualiteiten anderzijds, steeds meer gaat ondersteunen en zelfs voorafgaat. De socio-politieke oorsprong van de meeste
provincieraadsleden komt hier duidelijk tot uiting.
1. De maatschappelijke bescherming van het gezin
Deze zorg komt in de eerste plaats tot uiting in de ondersteuning van
de instellingen voor de bescherming van de 'verlaten', 'verwaarloosde' of
'familieloze' jeugd, tehuizen voor 'halve vrijheid' en vrijgelaten gevangenen.
Naast de traditionele steun aan de kroostrijke gezinnen, de verplichte
uitgaven voor de instellingen door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
erkend, enz. komt ook ondersteuning voor van de instituten voor de
kinderen van schippers, forenzen en leurders, evenals van erkende dien135

sten voor gezinshulp (vanaf 3.10.1951) en de 'télédiensten' (vanaf 14.10.
1965).
Een onrechtstreekse - en door de oppositie bekritiseerde - steun aan
sommige door de syndikaten opgerichte spaarkassen vormen wel de
provinciale premies (ingesteld op 22.04.1959) voor het prenuptiaal sparen
en de premies voor eerste gelinsuitrusting bij geboorte, aan de gewezen
prenuptiale spaarders. Deze premies worden op 25.11.1971, na herhaalde
wijzigingen, afgeschaft.
Af en toe komen hierbij de ideologische opvattingen van de meerderheid in botsing met deze van de oppositie.
Zo wordt op 17.06.1955 een socialistisch voorstel tot subsidiëring van
kinderkribben voor uithuiswerkende moeders om principiële redenen
afgewezen. Twaalf jaar later is de mening van de meerderheid veranderd.
Op 13.12.1967 beslist zij aan de kinderkribben en peutertuinen toch een
provinciale subsidie te verlenen.
Op 13.10.1970 wordt beslist hulp te bieden aan de 'niet uitwerkende
moeder die ingevolge hospitalisatie, ongeval of langdurige ziekte niet in
staat is haar gezinstaak te volbrengen.'
Nog duidelijker komt de ideologische botsing tussen de twee groepen
tot uiting in het heftig debat dat ontstaat op 14.10.1954 naar aanleiding
van het toekennen van premies voor de bestrijding van krotwoningen
aan al of niet 'wettige gezinnen'. De meerderheid houdt het been stijf:
de 'onwettige gezinnen' krijgen de premie niet, maar deze beslissing wordt
bij K.B. van 29.04.1955 niet goedgekeurd en de Raad moet derhalve
met tegenzin het begrip 'wettig gezin' schrappen in zijn reglement.
Op 24.11.1971 verleent de Raad evenwel subsidies aan (door kloosterorden ingerichte) homes voor minderjarige ongehuwde moeders.
De toenemende sociale en politieke belangstelling voor de 'derde
leeftijd' uit zich niet alleen in de toenemende subsidiëring van de verbonden voor gepensioneerden, de erkende diensten voor gezinshulp en
bejaardenzorg, de bouw van huurwoningen voor 'uitgebloeide gezinnen'.
Vanaf 1970 neemt de Raad ook een belangrijk initiatief door te beslissen tot de bouw van een aantal Dienstencentra voor Bejaardenzorg, die
door de Provincie gebouwd en ingericht, en daarna aan de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn worden overgedragen. Vanaf de
buitengewone begroting van 1971 wordt hiervoor jaarlijks niet minder
dan 25 miljoen voorzien.
2. De ondersteuning van de instellingen voor
gehandicaptenzorg
Reeds midden in de 19e eeuw ondersteunde de provincie aanzienlijk de
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eerste instelling voor fysische gehandicapten : het instituut voor doofstommen en blinden te Brugge. De gehandicaptenzorg hield het daarbij,
gedurende ongeveer een eeuw.
Op 27.07.1938 wordt in de Provincieraad voor het eerst een voorstel
gedaan om een provinciaal instituut op te richten voor abnormale kinderen. Dit voorstel wordt weliswaar verworpen, maar de Bestendige
Deputatie wordt belast met een onderzoek van deze zaak.
Bij een begrotingswijziging in 1946 wordt het eerste krediet van 3 miljoen voorzien voor het 'oprichten of uitbreiden van gestichten voor
abnormale kinderen'. Daarmee was blijk gegeven van een nieuwe bezorgdheid die steeds veelzijdiger zou worden en weldra vele miljoenen van de
begroting zou opslorpen - zoveel te meer daar het hier gaat om vaste
subsidies die elk jaar globaal worden toegekend voor de werking, terwijl
regelmatig over meerdere jaren gespreide buitengewone toelagen worden
verleend voor verbouwings- of uitbreidingswerken. En in deze instituten
wordt er heel wat gebouwd.
Vanaf 1954 worden de instellingen die op een afzonderlijk begrotingsartikel een afzonderlijke subsidie verkrijgen legio. Tot 1957 zijn het alleen
maar de instituten voor abnormale kinderen, in 195 8 wordt het eerste
instituut voor spastische kinderen gesubsidieerd, in 1960 komen de 'half
opvoedbare abnormale kinderen' aan de beurt, benevens een centrum voor
'revalidatie van motorisch en sensorisch gehandikapten', in 1964 de
'karaktergestoorden', vanaf 1967 wordt steun verleend voor een betere
huisvesting van de gehandicapten, en vanaf 1969 aan het vervoer van
gehandicapte kinderen, in 1970 wordt tussenkomst verleend bij het aansluiten op het telefoonnet van de gehandicapten, en worden de bezigheictshomes voor mindervaliden voor het eerst gesubsidieerd, benevens deze
voor de behandeling van 'stem verminkten'. In 1971 volgt een krediet voor
'infrastructuur van recreatie en socio-culturele beleving' van de gehandicapten, terwijl vanaf 1972 de bouw gepland wordt van een provinciaal
instituut voor 'zwaar oligofrenen'. Vanaf 1972 krijgen zowel de ouders
van zwaar gehandicapte kinderen, als de gehandicapten zelf, die huwen,
speciale toelagen, en voor het eerst wordt een subsidie verleend aan een
instelling die een 'gezinsvervangend tehuis voor volwassen verstandelijk
gehandicapten' wil oprichten. In 1973 gaat de belangstelling en de subsidie ook naar een 'behandelingscentrum voor emotioneel gestoorde kinderen', naar de oprichting en aanpassing van 'verzorgingstehuizen voor
bejaarden met gestabiliseerde ziektetoestanden' en naar een 'semi-internaat voor matig mentaal gehandicapte meisjes'.
Doorheen deze opsomming kan men de ontwikkeling volgen van een
gans nieuwe sector in de openbare welzijnszorg, waarin de Provincieraad
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van West-Vlaanderen hoofdzakelijk onder impuls van gedeputeerde H.
Defauw, zich bijzonder onderscheidt en stimulerend werkt voor de terzake
bevoegde instellingen.
3. De bestrij ding van de werk! oo s heid en de sector
Economie
Tenslotte moeten wij nog een woord zeggen over de werkloosheid die
tijdens de crisisjaren vóór de oorlog van de Provincie zware financiële
inspanningen vergde, en die opnieuw opdoemt vanaf 1949. Wij verlaten
hierbij eigenlijk het domein van de overheidszorg voor Maatschappelijk
Welzijn, voor dat van de Economie die, zoals gezegd, vanaf 1960 als
specifiek hoofdstuk in de provinciale begroting opdoemt •.
In tegenstelling tot vóór de oorlog wordt de Provincie, dank zij de
nieuwe sociale wetgeving, niet meer rechtstreeks betrokken bij de werklozensteun. De aandacht gaat voortaan in positieve zin naar de middelen
die de werkloosheid kunnen bestrijden. Het eerste en meest traditionele
middel is het uitvoeren van openbare werken.
In een buitengewone zitting van 22 maart 1949 wordt meegedeeld dat
een speciale commissie werd opgericht en een ingenieur aangesteld om,
in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken, een studie
aan te vatten over de uitbreiding van de nijverheid in West-Vlaanderen.
Er zijn ook contacten in die zin met het Vlaams Economisch Verbond,
het Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand, de Handelskamers en de Syndicaten. Op 12.10.1949 brengt de heer H. Smissaert
over al deze contacten verslag uit. Het blijft nog allemaal bij voornemens
en suggesties, maar in de buitengewone zitting van 8.6.1950 vernemen
wij dat het de minister van Openbare Werken niet mogelijk is nog méér
werken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet in West-Vlaanderen
te laten aanvangen, er zijn reeds voor 860 miljoen werken bezig, en er is
een wachtlijst voor een totaal van 2 miljard !
Ondertussen stemt de Raad vanaf 1950 (en tot 1957) een beperkt
krediet van aanvankelijk 250.000 fr., twee jaar later opgetrokken tot
1.250.000 fr. en in 1955 verdubbeld, voor steun aan de gemeentebesturen
die openbare werken laten uitvoeren door werklozen. De tussenkomst
van de Provincie beperkt zich tot 5 % van de rijkssubsidie.
De belangrijkste verwezenlijking, en van blijvende betekenis, is de
• Voor een meer gedetailleerd overzicht va n dit onderwerp verwijzen wij naar
het boek Tien jaar WER I WES 19541.1964, W estvlaanderens ekonomische groei,
Brugge 1965.
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beslissing van de Raad van 6.10.1954 om de Westvlaamse Economische
Raad en een studiebureau voor de economische problemen op te richten
(het Westvlaams Economisch Studiebureau), dat grotendeels op impuls
van de gouverneur, zelf warm gemaakt door een groep jonge Leuvense
economisten, tot stand kwam.
Reeds in 1948 had de Raad een Provinciale Commissie tot bevordering
van het bedrijfsleven in West-Vlaanderen opgericht en vanaf 1950 had
de Provincie wedstrijden uitgeschreven voor economische monografieën
over de provincie. Het Westvlaams Economisch Studiebureau, dat in 1959
een eigen statuut kreeg, had tot taak de structurele werkloosheid te bestrijden door bestaande of nieuwe bedrijven te adviseren voor hun verdere
uitbouw in West-Vlaanderen. In 1954 werd op de begroting een krediet
van 200.000 fr.uitgetrokken voor dit initiatief. Op 10.10.1956 komt daar
een speciaal krediet van 100.000 fr. bij voor de opmaak van de streekplanning.
Na de wet van 18.07.1959 kunnen intercommunale maatschappijen
voor economische expansie opgericht worden. Reeds op 17 maart 1960
beslist de Provincieraad toe te treden tot de eerste twee dergelijke intercommunales, met een financiële participatie van 2 fr. per inwoner van
de aangesloten gemeenten. Op 4.10.1960 stemt de Raad een subsidie van
2 miljoen voor deelname van het Fonds voor Economische Expansie,
door de W.E.R. op te richten en op 10.10.1962 een krediet van 2.320.000
fr. als aandeel in de Intercommunale Maatschappijen voor gewestelijke
economische uitrusting (W.I.E.R.), huisvesting (W.I.H .), technisch advies
en bijstand inzake ruimtelijke ordening en stedebouw (W.I.T.A.B.), die
alle drie op 30.05.1964 worden opgericht.
Aldus is men geleidelijk overgestapt van een instelling die als eerste
doel had de structurele werkloosheid te bestrijden, door het stimuleren
van het economisch leven, tot economische overheidsorganen, die het
geheel van de economische activiteit en de daarmee verwante stedebouwkundige problemen ordenen en stimuleren waar het past.
In 1971-1974 wordt, als gevolg van de wet van 15.07.1970, de Westvlaamse Economische Raad vervangen door een officiële instelling, de
Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij (G.O.M.), die voortaan het
economisch beleid op provinciaal vlak in handen neemt.
Het succes van de intercommunales - die toelaten op een onder alle
oogpunten veel vlottere wijze te werken dan via de traditionele administratieve kanalen - zal van die aard zijn dat er steeds meer worden
opgericht, waartoe de Provincie steevast toetreedt :
- Intercommunale voor de bouw van de autosnelweg E3 (toetreding
9.10.1962).
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Tabel JO. Uitgaven voor Onderwijs.
2.
1.
3.
4.
Gewone begr. Gewone begr.
t.o.v. gewijzigde t.o.v. globale Rekening t.o.v. Rekening t.o.v.
globale rek.
begr. van
begr. zelfde
gewijzigde begr.
dienstjaar
vorig jaar
zelfde dienstjaar zelfde dienstjaar

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

+ 1,82
+ 59,52
-20,98
+ 12,25
-15,03
+ 2,95
8,80
3,00
+
+ 8,35
+ 35,38
+ 34,16
+ 4,50
+ 1,46
+ 7,62
3,61

14,21
11,46
21,32
12,41
26,00
39,19
27,80
27,63
24,71
23,90
37,05
46,88
43,82
40,39
34,28
38,97

14,20
12,93
23,12
21,63
28,68
38,75
39,69
29,50
28,17
34,72
47,79
45,32
49,73
48,45
37,22
46,18

6,14
2,91
3,98
6,93
-15,92
6,49
4,27
4,51
6,37
8,86
-12,04
-26,91
6,23
-11,93
-15,85
- 3,10

- Intercommunale voor het vliegveld van Wevelgem-Bissegem 21.10.
1969).
- Intercommunale voor Openbare Gezondheid (12.02.1970).
- Intercommunale voor de Autosnelwegen (1.12.1971).
- Intercommunale voor de Zeewaterontzilting (15.10.1974 en 7.10.
1975) enz.
IV. Onderwijs en Cultuur
Wij hebben gezien hoe vóór 1936 de volle aandacht van de Westvlaamse Provincieraad naar het technisch- en beroepsonderwijs gaat. Deze
inspanningen worden onverminderd voortgezet. Zoals voor de andere
hoofdstukken geven wij in tabel 10 een synchronisch en diachronisch
overzicht van het verloop van de uitgaven voor onderwijs.
De gemiddelde uitgave bedraagt 22,67 % van de begroting, 26,35 %
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1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

+ 12,54
+ 0,28
-19,12
+ 25,37
+ 24,56
+ 22,91
4,71
+ 6,52
-40,77
-17,47
+ 85,86
-17,56
-24,36
+ 32,23
-35,40
+ 9,73
+ 7,63
-20,57
3,66
+ 17,68
+ 12,33
+ 8,18

38,12
32,90
19,06
26,33
27,78
30,77
32,73
30,09
19,30
15,35
23,18
19,08
15,62
16,94
10,42
10,36
9,20
6,56
6,02
6,02
6,33
6,43
5,53

41,42
24,96
26,54
31,21
35,39
40,90
38,45
20,41
18,66
12,05
15,05
17,09
23,03
20,79
16,37
13,69
11,55
0,90
1,23
9,65
9,78

1,18
9,08
2,89
1,21
3,54
0,95
1,39
-50,77
-16,76
-33,23
-42,65
-28,42
+ 32,94
+ 5,90
9,68
2,93
3,34
-91,14
-85,90
3,28
-11,93

van de rekening.
Zoals voor Maatschappelijk Welzijn valt het op dat het aandeel voor
Onderwijs in de rekeningen groter is dan in de begrotingen, wat er op
wijst dat er minder los werd omgesprongen met de geplande uitgaven dan
voor de andere hoofdstukken. De cijfers van kolom 4 tonen overigens
aan dat de marge tussen de voorziene en de reële uitgaven - op enkele
jaren na, vooral na het schoolpact van 1959- opvallend gering is.
In feite betekent dit schoolpact het einde van de zware financiële
inspanningen die de Provincie zich, sinds de vooroorlogse periode, getroostte, vooral voor het technisch en daarmee verwante landbouw·Ûnderwijs. Drie vierden van het globaal krediet voor onderwijs gaat elk
jaar naar deze afdeling, en de schommelingen in de uitgaven zijn meestal
daar te zoeken: toename met 2,5 miljoen in 1938, met 7 miljoen in 1946,
met 11 miljoen in 1947; afname met 23 miljoen in 1954, met 26 miljoen
in 1960, enz. De discriminatie tussen het technisch- en landbouwonderwijs
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en de andere onderwijstakken vóór het schoolpact komt ons thans bijna
ongelooflijk voor.
In tegenstelling vooral tot Henegouwen, waar het technisch onderwijs
door de Provincie zelf stevig was uitgebouwd, en dus onder het officieel
onderwijs ressorteerde, was deze belangrijke onderwijstak in West-Vlaanderen helemaal in handen van het katholiek en dus vrij onderwijs. De wet
van 10 juli 1933 had overigens het officieel technisch- en beroepsonder\Vijs uitsluitend aan de provincies en de gemeenten toevertrouwd. Voor de
vrije technische-, beroeps- en landbouwscholen kwam het Rijk tussen o.m.
in de weddetoelagen: aanvankelijk 40 % voor de lekenleraars in de
scholen voor jongens, 30 % in deze voor meisjes. De provincie maakte dit
onderscheid niet en paste bij beide wedden 40 % bij. In 1939 werd het
totaal van de rijkstoelagen aangepast zodat de Ieraars van de jongensscholen voor 100 % en deze van de meisjesscholen voor 95 % van hun
wedden door Rijk en Provincie uitbetaald kregen. Voor de gewone
werkingstoelagen kenden Rijk en Provincie elk 40 % toe, maar het Rijk
deed dit alleen voor de jongensscholen ...
Een andere discriminatie was wel dat de geestelijke onderwijskrachten
die in gemeenschap leefden slechts de helft van de rijksweddetoelagen
ontvingen. Er waren nog meer discriminaties.
Op 6.12.1938 besluit de Provincieraad om financiële tussenkomst te verlenen aan de lekenleraars van het vrij technisch- en beroepsonderwijs,
met ten minste drie kinderen ten laste, zodat hun kinderbijslag evenveel
zou bedragen als deze van hun collega's uit de andere onderwijstakken !
De schoolwetten van 1952 die de homogeen katholieke regering door
het parlement liet stemmen - en die aanleiding zouden worden tot de
nieuwe schoolstrijd - bracht in dit systeem substantiële verbeteringen.
Nu kwam het Rijk voor 75 % tussen in de weddetoelagen van de leraars
zowel in de jongens- als in de meisjesscholen. Deze regeling zou door
het schoolpact van 1958 hernomen en aangevuld worden. Van dan af
werden de leraars van het technisch-, beroeps- en landbouwonderwijs als
volwaardige staatsburgers behandeld ...
Bij het overlopen van begroting en rekening voelen wij duidelijk de
gevolgen van de schoolstrijd in de periode 1954-1958.
De uitgaven voor het technisch onderwijs waren in 1954 van 44 op 21
en vervolgens op 16 miljoen teruggebracht. Dit is het gevolg van de wet
van 17 december 1952, die ondermeer voorziet dat naast een aantal
werkingskosten ook de wedden van de "leerkrachten met niet-hoofdbetrekking" volledig door het Rijk overgenomen worden.
Van 1950 tot 1954 hadden de katholieken de volstrekte meerderheid
in het parlement. In 1954-1958 heeft de socialistisch-liberale coalitie de
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meerderheid in de Kamer, deze trekt ten strijde tegen de schoolwetgeving
die onder de vorige legislatuur tot stand kwam. Zoals tijdens de schoolstrijd van 1879 zien wij de in meerderheid katholieke provincieraad
reageren - maar op wettelijke wijze - ter ondersteuning van het vrij
onderwijs.
Uit vrees voor de aangekondigde oprichting van een Rijkstechnische
school, neemt de Provincieraad op 12.10.1954 de stedelijke technische
school van de stad Kortrijk over. (In Brugge stuitte men met een dergelijk initiatief op verzet vanwege de geestelijke overheid.) Maar deze beslissing wordt niet goedgekeurd door de regering (K.B. 29.04.1955) en de
hiervoor voorziene kredieten van circa 5 miljoen worden geschrapt in de
begroting. In de begroting van 1956 treffen wij een aantal nieuwe kredieten aan die, blijkens de rekeningen, niet werden benut, omdat zij op een
veto vanwege de regering gestrand zijn :
- aanvulling van de wedden van de wereldlijke leerkrachten aan de
door het Rijk erkende vrije normaalscholen (800.000 fr.). Dit artikel
kwam sinds 1949 in de begroting voor, door de onderwijswetten van
1952 was het overbodig geworden en in de begroting, vanaf 1954,
geschrapt. In 1956 werd het opnieuw ingevoerd, met het bedrag van 1952.
- beurzen te verlenen aan de minderbegaede niet schoolplichtige
leerlingen die het middelbaar onderwijs volgen (3.500.000 fr.). De bedragen voor deze beurzen zouden aan de instellingen worden overgemaakt,
maar het K.B. van 21.12.1955 vernietigde deze beslissing omdat er geen
provinciaal reglement voor de toekenning van deze beurzen was opgemaakt. De Raad hernam zijn beslissing in die zin in de buitengewone
zitting van 7.2. 1956, maar zij werd andermaal niet goedgekeurd.
De toelagen aan het technisch onderwijs worden weer opgedreven : van
17.250.000 naar 20.600.000, waarvan 925.000 fr.voor de gemeentelijke
onderwijsinstellingen en 19.575.000 fr. voor de vrije onderwijsinstellingen, in de begroting 1956. In de begroting 1957 wordt dit: 900.000 fr.
voor de gemeentelijke en 25.975.000 fr. voor de vrije onderwijsinstellingen. Deze cijfers blijven behouden in de begrotingen 1958 en 1959, waarna
zij - dank zij het schoolpact - herleid worden tot een gering bedrag
(865.000 fr.) voor de aanvullende pensioenen van gewezen leerkrachten.
Op 6.10.1955 wordt ditmaal definitief de stedelijke technische school
van Kortrijk overgenomen. Dit brengt een nieuwe uitgave van circa
5 miljoen mee voor wedden en werkingskosten en, zoals voor de andere
begrotingshoofdstukken, zal deze post voortaan de belangrijkste oorzaak
zijn van het regelmatig stijgen van de uitgaven in het hoofdstuk Onderwijs.
In tegenstelling tot de algemene regel blijven de wedden voor het personeel van het P.T.I. na 1969 figureren onder het hoofdstuk Onderwijs,
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terwijl alle andere wedden (inbegrepen deze voor de provinciale inspectiedienst van het technisch- en landbouwonderwijs) naar het hoofdstuk
'Algemene Administratie' verhuizen. De reden hiervan is dat het Rijk een
aanzienlijk deel van deze wedden terugbetaalt.
Na het schoolpact en de uitvoeringswet van 29 mei 1959 vallen de
provinciale uitgaven voor onderwijs nagenoeg op de helft terug (van
63 naar 37 miljoen). Naast de wedden en werkingskosten voor het P.T.I.
blijft de belangrijkste post voortaan de verplichte uitgave voor schoolbehoeften voor het lager onderwijs, die sinds 1954 stagneerden rond de
8,5 miljoen, in 1960 bijna 11 miljoen wordt, in 1962 bijna 34 miljoen
omdat de regering de 50 % rijkstussenkomst voor deze uitgaven afgeschaft had, om terug te vallen op 25,5 miljoen in 1963, bijna 13 miljoen
in 1964, weer 22 miljoen in 1965 en het volgende jaar definitief geschrapt.
Ondertussen zijn nieuwe niet verplichte uitgaven opgedoken. Over de
eerste willen wij even uitweiden.
Op 5 juli 1938 beslist de Raad het krediet van art. 65 'Hulp bij besmettelijke ziekten' op te trekken van 5.000 naar 80.000 fr. ten behoeve
van ... de beroepsoriëntering! Dit is het gevolg dat gegeven wordt aan
een verzoek van de K.A.J. om financiële steun aan de door haar te Brugge
en te Kortrijk pas ingerichte burelen voor beroepskeuze, psycho-medisch
onderzoek van achterlijke kinderen en begeleiding van 'krankzinnigen en
abnarmalen eens dat zij de gestichten verlaten hebben'. Bij de bespreking
van dit voorstel wordt er opgemerkt dat 'al deze werken nog maar bestaan
in ontwerp of in kiem en geen uitslagen opgeleverd hebben die toelaten
een juist oordeel van ieder dezer werken te vellen'. Over de verdere
evolutie van de gehandicaptenzorg hebben wij reeds gehandeld.
De beroepsoriëntering duikt pas in 1949 als afzonderlijk artikel in de
begroting voor Openbare Gezondheid weer op, met een krediet van
200.000 fr.Inde begroting 1953 wordt het overgeheveld naar de afdeling
'technisch- en landbouwonderwijs' en opgetrokken tot 450.000 fr. En dan
zien wij het plots- toeval of schoolstrijd? - de hoogte ingaan: in de
begroting 1955 wordt het gebracht op 2
miljoen
2,50 miljoen
1957
1959
3,25 miljoen.
Vanaf de begroting 1961 geschrapt. Het waren uitsluitend katholieke
instellingen die van deze subsidie genoten, omdat er geen andere waren.
Dat deze inspanningen wel iets met de schoolstrijd te maken hadden
moge blijken uit het feit dat een socialistisch voorstel, om een provinciaal
centrum voor beroepsoriëntering op te richten, op 9.10.1957 door de
meerderheid van de Raad verworpen werd.
Als belangrijkste nieuwe post in de begroting Onderwijs kunnen wij de
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subsidies aanstippen vanaf de begroting 1960 voor het Sirnon Stevin
Instituut te Brugge, en deze, vanaf de begroting 1966, voor de inrichting
van het universitair onderwijs in het Vlaamse land (die de toelagen aan
Vlaamse Leergangen te Leuven vervangen en in feite bedoeld zijn om de
inplanting van de Leuvense universiteit in West-Vlaanderen te steunen),
ook komt een nieuwe post voor ter ondersteuning van de agrarische vormingsinstituten, maar deze verhuizen in 1969 naar het hoofdstuk Landbouw, samen met een aantal andere gelijkaardige subsidies.
Parallel met Onderwijs komt in het nieuwe begratingsschema vanaf
1936 een afzonderlijk hoofdstuk voor 'Kunsten, Wetenschappen en
Letteren', waarvan de titel alleen de dan nog heersende opvattingen over
cultuur weergeeft. In 1952 wordt deze titel uitgebreid tot de sector vrijetijdsbesteding: 'Schone Kunsten - Volksopleiding - Ontspanning - Folklore', waaronder de eerste kredieten van economische aard zullen
ressorteren, tot Economie in 1960 een afzonderlijk hoofdstuk in de begroting wordt. In 1969 wordt de nieuwe opvatting over cultuur geofficialiseerd in de titel 'Cultuur', zonder dat er wezenlijke verschillen in de inhoud
van dit hoofdstuk voorkomen.
Wij geven een overzicht van de uitgaven in begroting en rekening (p.
146). Uit tabel 11 blijkt vooreerst hoe gering de provinciale belangstelling
is voor alles wat met cultuur te maken heeft: op twee jaar na, geen vijf
procent van de globale rekening, wat ongeveer overeenstemt met de uitgaven voor Landbouw. Dit blijkt overigens duidelijk als wij de gemiddelden vergelijken van de uitgaven die wij tot nog toe onderzocht hebben :

Landbouw
Openbare Werken
Maatschappelijk Welzijn
Onderwijs
Cultuur

Begroting

Rekening

2,35%
18,52
12,63
22,67
2,31

2,71%
13,50
13,69
26,35
2,75

Ook zien wij hier weerom hoe nauw de reële uitgaven aansluiten op de
geraamde uitgaven, en zelfs blijkt uit kolom 4 dat de gedane uitgaven
zesmaal de voorziene uitgaven overschrijden, éénmaal zelfs met niet
minder dan 16,27 %. Dit wijst ·erop dat de voorziene geldmiddelen karig
zijn toebedeeld ten opzichte van de reële behoeften.
De spectaculaire verhoging van 1943, gevolgd door de verlaging van
1946, is het gevolg van de oprichting tijdens de oorlog van de Kultuurraad van West-Vlaanderen en de toenmalige Kultuurdienst van de Provin145
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Tabelll. Uitgaven voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren.
1.
Gewone begr.
t.o.v. gewijzigde
begr. van
vorig jaar

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952*
1953

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19,43
18,17
10,81
0
3,31
1,70
100,55
13,37
46,98
65,43
15,63
13,18
45,62
24,10
4,42
76,55
11,52

2.
3.
4.
Gewone begr.
t.o.v. globale Rekening t.o.v. Rekening t.o.v.
gewijzigde begr .
begr. zelfde
.g~obale rek.
zelfde dienstjaar zelfde dienstjaar
dienstjaar

0,68
0,65
0,90
0,74
1,06
1,09
0,73
1,95
1,86
0,72
1,01
0,88
0,86
1,19
0,86
1,10
1,94
1,47

0,70
0,72
0,84
0,99
0,80
1,05
1,32
2,10
1,68
0,77
0,67
1,08
1,04
1,16
1,13
1,51
2,07
2,92

3,73
4,80
9,60
4,79
3,71
5,48
0,39
0,56
9,30
9,41
-43,46
3,55
4,13
2,86
2,20
2,00
2,40
2,63

cie, die niet veel meer dan een VNV -propagandadienst was, en na de
oorlog verdween.
Bij het overlopen van kolom 2 valt verder op hoe vanaf 1955 de
uitgaven voor cultuur in 4 jaar tijd verdubbelen. Dit is ontegensprekelijk
het gevolg van de oprichting op 7.10.1954 van de Provinciale Dienst voor
Cultuur, de uitgaven voor de wedden van het personeel, die aan de basis
liggen van de jaarlijkse stijgingen van andere hoofdstukken, komen hier
echter niet voor omdat zij geboekt staan onder het hoofdstuk Algemene
Administratie.
Na de oorlog zijn de toenamen van de uitgaven vooral het gevolg van
het regelmatig optrekken van de kredieten ter ondersteuning van de
culturele verenigingen (50.000 in 1945, 200.000 in 1946, 400.000 in
1948, 1.000.000 in 1955, 2.000.000 in 1965, 2.500.000 in 1967,
4.400.000 in 1974) en het veellangzamer optrekken van de kredieten ter
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1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969 **
1970
1971
1972
1973
1974

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

33,85
41,51
11,59
1,26
19,39
4,05
5,83
4,88
1,33
5,13
27,91
22,54
9,32
20,20
5,41
14,65
9,75
20,82
29,10
16,97

1,68
2,73
2,94
2,91
3,88
3,21
3,68
3,72
3,06
2,90
4,02
4,04
4,21
4,58
3,98
3,85
3,63
3,73
2,39
2,91
2,65

2,44
3,58
3,55
3,89
4,88
5,15
4,48
4,36
3,38
3,77
4,28
4,56
3,65
4,07
4,44
5,49
4,95
4,53
3,92

2,93
4,22
-17,89
- 0,40
+ 5,49
+ 16,27
+ 4,75
0,50
+ 0,83
+ 3,79
3,99
2,63
-50,08
-34,71
8,75
2,16
+
5,97
-24,30
-15,77

* Vanaf 1952 gordt de titel .van het hoofdstuk: 'Schone Kunsten - Volksopleiding - Ontspanning - Folklore'.
** Vanaf 1969 wordt de titel ·van het hoofdstuk: 'Cultuur'.

ondersteuning van het bibliotheekwezen (150.000 in 1945, 300.000 in
1946, 450.000 in 1953, 600.000 in 1957, 1.000.000 in 1960, 2.000.000
in 1967, 3.250.000 in 1971, in 1972 wordt dit krediet- om budgettaire
redenen- samen met andere gewoon geschrapt, en in 1973 hersteld op
4.250.000 om in de begroting 1974 6.750.000 fr. te bedragen).
Bij de titelwijziging van 1952 worden een aantal artikels naar Cultuur
overgeheveld uit het hoofdstuk Maatschappelijk Welzijn, die verband
houden met turnopleiding, en uit het hoofdstuk 'Verschillende uitgaven',
waarvan het toerisme de bijzonderste is (maar ook het 'inrichten van
jaarbeurzen en handelsforen' ... ). Het toerisme zou reeds in 1955
1.000.000 fr. kredieten ontvangen, 2.000.000 in 1957, 3.000.000 in
1958, maar terug 1.500.000 in 1959 - het jaar nà de Expo te Brussel.
In 1960 zou dit krediet, samen met de andere kredieten van economische
aard, naar het nieuwe hoofdstuk Economie overgeheveld worden, waar
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het op zijn plaats is.
Het is onder het hoofdstuk Cultuur dat de meeste gelegenheidsuitgaven
voor allerhande manifestaties voorkomen, en zelfs in 1953 een toelage
van 1.250.000 fr . aan het Provinciaal Comité voor hulp aan de geteisterden langs de kust.
Na de oprichting van de Provinciale Dienst voor Cultuur krijgt dit
hoofdstuk een duidelijker en meer verantwoord profiel, wij kunnen er de
ontwikkeling van de Dienst in volgen, alsmede het vrij gefigeerd beeld
van het provinciaal kultuurbeleid.
Als belangrijke uitschieters kunnen wij vermelden de aankoop van het
huis van de schilder C. Permeke (Buitengewone zitting van 21.04.1959),
de aankoop van de schilderijen uit de Collectie Van Geluwe (Buitengewone zitting van 24.04.1963), het archief van Miehiel English (7.10.
1965), de oprichting (2.06.1967) van een provinciale commissie voor
het sociaal-cultureel vormingswerk, benevens de vruchtloze pogingen vanaf
22.04.1959 tot 1971 om een eigen provinciaal cultuurcentrum op te richten, pogingen waaraan in de Provincieraad en elders veel energie verspeeld werd.
Bij wijze van algemeen overzicht geven wij in grafiek 111 de evolutie
in absolute cijfers van de hier behandelde hoofdstukken van de begroting
(uitgaven). Wij voegen er de kosten van Algemeen Bestuur aan toe, die
de werkingskosten van het provinciebestuur bevatten, waaronder vanaf
1969 de meeste personeelswedden worden samengebracht.
C. Andere belangstellingspunten

In de voorgaande bladzijden hebben wij vier belangrijke aspecten uit
het provinciaal beleid belicht. Er zijn er meer, die echter niet altijd zomaar
uit de begrotingen en rekeningen af te lezen zijn. Wij willen hier even
stilstaan bij twee onder hen, die vooral in de laatste decennia, en zelfs in
de laatste jaren de aandacht van de Raad hebben opgeëist: de ondersteuning van de Middenstand, en de zorg voor de watervoorziening.
1. De Middenstand
Het is onmogelijk de inspanningen van de provincie West-Vlaanderen
voor de Middenstand in globale cijfers weer te geven, het is immers zo dat
een groot deel van wat verband houdt met de opleiding van de middenstanders, vervat en verdoken zit in de kredieten bestemd voor het technisch- en vakonderwijs, de beroepsoriëntering, de subsidies voor het
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schrijven van vakboeken, de subsidiëring van de Westvlaamse Economische Raad en het Westvlaams Economisch Studiebureau, de participatie
aan diverse intercommunales voor economische expansie en reconversie
enz. Ook gans het pakket Landbouw kan men aanzien als behorende tot
de Middenstand (tot 21 februari 1939 ressorteerde de Middenstand onder
het Ministerie van Landbouw), evenals de zeevisserij, waaraan de Raad
bijvoorbeeld op 9 juli 1920 een krediet van 250.000 fr. toekent (gespreid
over 10 jaar) voor de oprichting van een waarborgfonds voor de verzekeringskas van de (nieuwe) vissersvloot. Wij kunnen daar nog de kredieten
aan toevoegen bestemd voor het toerisme enz.
Toch kunnen wij enkele specifieke kredieten aanwijzen voor de Middenstand. Eerst en vooral de subsidiëring van de Provinciale Kamer van
Ambachten en Neringen, die opgericht werd bij K.B. van 24 januari en
10 maart 1928, en die aanvankelijk bestuurd werd vanuit de Provincie.
30.000 fr.
In de begroting 1928 bedraagt de toelage
1938
18.750
1948
75.000
1958
60.000
250.000
1968
1978
1.000.000
Daarnaast komt vanaf 1956 een toelage voor aan de Kamer van
Ambachten en Neringen "voor het toekennen aan de middenstandsbedrijven van de distributiesector van een tussenkomst in de interesten
van de kapitalen aangewend tot verbetering van de inrichting van hun
winkelbedrijf", die aanvankelijk 200.000 fr. bedraagt, in 1959 : 500.000.
Vanaf de begroting 1959 komt daar nog een tweede toelage bij "voor
het toekennen aan de middenstandsbedrijven van de sector ambachtswezen en kleinnijverheid van een tussenkomst in de interesten van de
kapitalen aangewend tot het moderniseren van de werkplaatsen". In 1966
worden deze twee toelagen geglobaliseerd tot één subsidie "tot modernisering van het distributieapparaat" (krediet 1.700.000 fr.). Maar in 1967
wordt de formulering "de modernisering van het winkelbedrijf" (krediet
2.000.000 fr.). Dit krediet wordt vanaf 1971 met een half miljoen verminderd, maar in 1974 wordt het, met alweer een nieuwe formulering ("tussenkomst ten voordele van de kleine en middelgrote ondernemingen")
verdubbeld, om in 1978 5.000.000 fr. te bedragen .
De opleiding van jonge middenstanders, via het leerlingenwezen, is een
probleem dat in de Raad herhaaldelijk besproken wordt. Behalve een
afzonderlijk krediet voor "jongelieden die lessen volgen van hoefsmederij
en landbouwonderwijs" dat in 1938 welgeteld 225 fr. bedraagt, gaat de
subsidiëring van het leerlingenwezen in feite naar de opleiding van jonge
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fr.) aan het Belgisch Studie en Documentatiecentrum voor het water te
Gent.
Op 1 oktober 1959 wijdt de gouverneur zijn openingsrede van de
gewone zittijd aan het probleem van de drinkwatervoorziening van de
landbouwbedrijven. Wij vernemen er ontstellende cijfers : slechts 2,3 %
van de landbouwbedrijven waren in 1950 aangesloten op het waterdistributienet (tegen 45 % in Luik), en slechts 6 % hadden een eigen distributiesysteem met automatische pomp. Met andere woorden meer dan
90 % van de bedrijven moesten het · stellen met de klassieke 'steenput' !
De Raad reageert hierop onmiddellijk, en stemt reeds op 7 oktober
1959 een eerste krediet van 1.000.000 fr. en een provinciaal reglement
op de subsidiëring van de bouw van privé waterwinningsinstallaties. Maar
op 23 november 1971 wordt dit reglement afgeschaft omdat gebleken
is dat het aldus gewonnen water slechts voor 5,6 % drinkbaar is.
Ondertussen had men echter op 2 oktober 1962 een ander provinciaal
reglement goedgekeurd, dat de aansluiting van de landbouwbedrijven bij
een openbaar waterdistributienet betoelaagt. Daarvoor tapt men aanvankelijk het geld af van het reeds vermelde krediet van 1.000.000 fr. dat elk
jaar voor de vier vijfden en meer aangesproken wordt, maar in 1968
wordt hiervoor een afzonderlijk krediet van 1.000.000 fr. voorzien, dat
na een wijziging van het reglement in 1969 opgepompt wordt tot
5.000.000 om later te vlotten rond de 4.000.000 fr.
In 1963 onderschrijft de Raad voor 7 miljoen aandelen van de Nationale
Maatschappij der Waterleidingen, die een studiebureau opricht voor het
onderzoek van de bevoorrading met oppervlaktewateren. Een jaar later,
op 8 oktober 1964, houdt de heer L. Gilion een uitvoerig en zeer boeiend
betoog over de resultaten van dit onderzoek en kondigt de aanleg aan van
een spaarbekken van 250 ha in de streek van Woumen. Heel deze zaak
werd echter door het Rijk overgenomen. Er werd een koninklijke commissaris aangesteld, die zou voortbouwen op het werk dat reeds op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen ondernomen was, en het tot een
goed einde leiden. Op 25 juni 1970 nam de Raad nogmaals voor bijna
50 miljoen aandelen in de Nationale Maatschappij voor productie en
toevoer van drinkwater in West-Vlaanderen.
Een andere zeer belangrijke beslissing van de Raad op het gebied van
de waterhuishouding en de bescherming van het leefmilieu was de invoering (beslist op 22 februari 1973) van een nieuwe provinciale belasting op
de bezoedeling van de oppervlaktewateren, waarvan de opbrengst (in
1974: 20.000.000 fr., in 1978 : 81.700.000 fr.) gaat naar de subsidiëring
van de waterzuiveringsstations. In 1974-1975 treedt de Provincie ook toe
tot de intercommunale maatschappij voor de studie van de zeewateront152

5. Arthur Mulier circa 1925

6. Robert Gilion m 1931

7. Frans Strubbe

8. Benoni Vermeulen

6EMEENTERAAD5LEDE
Arrondissement Kortrijk Gulleghem
• Locquct Rtn~

Anscghcm

• Defoirdl Oustaaf Harelbeke

Avelghem

~

Bavîchove

• Ostyn Maurice

Vaodorpe Jan

- Vandenabeele: J.

Vanooteghem E. Moe:n

- Vandenbulckc I.

Lefebvre Alfons
Decoutere Ach. Moorsecte

Aelbtkt'

Suuyvc August
Beyaert Remi

• Verstraete Ators Mfene.n

Hccsterl
Ueule

VNmeire: Alft)ns
Nore illie Cyrit•l Hulste
Malys.o;e Aniiel

Gousseau Rich.

- Wiltouck Evrard
- Debi'abandcreV. Sweveghem • VerctuysscJozcf
Doornaert WiiL
• Oetock Jules

"

• Oeprcz: Theoph.
Vandckerkhove Vichle

Vantro\''S Jules

tkllin ~Gustüaf
Thicnpont G. •
• Michiels Jul es

Mortier fenumd

Gabriels Ludolf

Soenens Cyricl
Roobrout;k Alfr. lngnyghcm • Pumière R:cnê
Deslee Cyriel
Vllndemtulebrou(kt
• Stedandt Alf.
Windels lco
• Deb:ltkcrc Hemi Kortrîjk
. ~~~~~~,~~~~rur
V~tnd cwalle R.
Litp(.'trc Felix
Nuyttcns Zosma
· Vandew:~llc Vic .
Anseele Gustaaf
H(llvoet l·lenri
Lauwe
· ficvé Omer
Ocylgat Const.
Vandeplassrhc c
foscct Odiel
Lendl:>lcdc · Oeveughelc C
Maertens Gust.
Vansteenkiste A.
Delchambre S.
Schotte Hcctor
Desst~lghem . Hacrlnck Arthut
Soeuens Alors
· Oendooven Cyr.
Dottenijs
• Salcmbier G.
Mard~:e
Caretic Lou is
Dclccrsnyder G.
Ttrryn Henri
MC'e.nen
• Buttenacre Jo1cf
Macs Jules
Mcheus Mauricc

Waereghem - Pothé: Achiel
Wevelghem · Wallay~ R:cmi
ncylens Henrî

Belleghem

• Verv:secke Jozef

· g~~~~:~~f'~~/~~f VyveStEioy- ~~~:t~~t~~~~PoL
Arrondissement

Oostende

ARRONDISSEMENT YPER
8oulnghe
Plantlle Fmnm
Bfh:!en
Soenen Ka1'1itl

Olck~ busc h

Ghiste.J

• Boens R:ichard

JansSt·ns Emîel
PrQVOOSt o~ar

!chteghem

. Vandenbussche

Oostende

~

Oudenburg -

Dcwilde li enrl
Lcscrauwaet A.
Mollet J.
Goetghebeur K
1 ratsaw Bertha
Bci~KII.'. mc Loui s

Quarticr Lode

Cw•~litrJulu
Tlmtltrman A.du~l
t-:lv~rdinght

l'h,.\· isstns :'o\;m:ti
Ohthnu
\'ia.;-n<!'C~mitl

f bmt>ntAc11icl
ferlafr.;-d~ic

Kom~n

~:.•:::~~r;~ ~;~~
Pot>lupe:\le
Kamiel

~~l(l~l.'

Popnln~he

l.t'h·bro: 1-J!I;ure
\'an dt\·oordeKamit-1
St·J•n·biJ·Vptr

Brt>yncAiuït
BoaHI'm~n

F.mHl(

\llam4'rtinghe:
Boulon Pttrus
l>oen13r~y

<lal)nel

Wt-rv ltk

l ou&gie Fldt<.'1
War ~mbore Pllllcm.

Cur s~li~

La.ng~marck
Tltt<'lj <~n Crriel
Q~u.•s<!UIHt Kan•!

Zonnebtke
0 1'1tu0dit1

1-las~chtndi\clt
Plt:!~·r

V;miHbtC'tl;'l ht-

9. Christen-Werklieden 1922

DtlofcheHl.'(\Or

lN
OhHquiere [ml~l

ftypo Hrnrl

R.osscltt f!d(llOnd

Meulebeke

Arrondissement
Rousselare - Thielt

Cotlenie Alfons RoussetAre

Dt.•bouvt'r Jor.rl
l.cfl•hvrc Achiel

Moorslede

- fi<'ld lwl ThccJ.

Schon tth:11 D.

• Ailllau Jozef
Staus:e.ns Pleter
Declercq Ale:x.

Rumbekt

.

Ru y~~c l ede

·

~~~ä~~:set~tcl~lf.

Ve rholle Henri
V;~ndt•wc~hc J.
Sdllly lfe.rsÜlJlpe11c - V:tndcr'i vil'tC G .
•
Busscl•aert Em.
Staden
Vancoillie Eug.
Jomsscns Michel
Ryekx Achi el
Vanhoome Cel .
• Hrou!:ektvelt A .
.Van dewalle C. Tluell
Oegrcve lsidoor
Oost·
•
Verhelst Ju i<'S
Rooszcbeke · Laltré Cyriel
W i U ~ wrougc:l ç\ .
Scgaert Odiel
Vcrheecke Alf. Vyve Sint·
Ouckcne
- Dhondt Alou
Banfs
• Cassliert Rem i
Hillcwaert Alors
Knocka ert Aug.
Vieloor Rcné '
Mortier Leopold
Oyghcm
- Algoet Alff')nS
Wrtcllcn ,
·Canule i\l ors
V:lndenbroucke

- Stccnc Julcs

v.,ndckc:: fckho v~

C.1chtcm

C.1nc~h em

Nieuwkerke · Brcyne Jul es
Vnhamn!t Julc-.
Dcgryse Lcon
• Priem fr.1ns
Kerckhof Lton

- Ocwrtelsche 0.
Vanryckq,:hcm
- Vandckerckhovt
Denterghem · Van Oo~l Arth.

Coo l sc :~mp

· Bral f.dm ond
LlXTuficr t-fcnri

· l) (•ck n.:q Renê
l?upont MBrth:1
(kt•rs Lco11
Vand cpiltc Louis

Vand endricssc ht

Emclghcm
Hooglet.le

- Vcr.tchrnJ1 Au~ .
. l)dr;mrq Hcmi
Wvbo Alious

Gi)Uwy f. mit.• l
lngelmui1ster- Couckuy t Jnlcs
Couvrcur R1~ 111i

Vanpouckc Jozd

Damm ('-ûij·Bnlj:!QC· Noc Theophiél

• D..:clocdt Ur~aiue
St·Aou.lric~·Rrur,ge- Chcrld Karel
Oo!>lnunp

Jscghcm

St-Joris-h:n -Oi<ttel • Orncl i:-; Erne:st

St-Kmi..;-Brugg<'

- Ackacrt Oscar
Stevens Erncst
: i\lcirt Achie l
VJnden 'IW.I Vktor
VandendrtCSS<.IJC

• Bccelilcrc Aimè
Ciheyscns Edm

l.cdcghem

Oost- ·

.

X;~~':!,~\~r~~~~,:tt~

, t~~~~s(/R!~~~

~~~~~~~~J~~~o

l) 'Artois Henri Pitthem
- Buysc Gust11af Wiel sbel<C • Decaluwe Juleo;
D'Hondt l.eop.
tl cy lc ns
Ohondt Cnnic '
Ocjonghe Pc1c
Vercouk-re Vict
Sabbe Alors
Vandommclc E. Holleghc m~
Winckei-Sînl·
• Bovyn Julcs
Ca}.ipellc • Dussassoye A.
Eloy
• Wylin Henri
Oepr<'t (iuldo
Staett-ns Alors Wy11ghcnc · Houttelder 0 .
Monleyut C.1m. Houssclare - AerbcydtMichel
Vandernooriele

I 0. Sylvain Detaevernier

11 . Jozef Van den Berghe

12. Amand Lommez, provinciegriffier

13 . Alfred Verougstraete, provinciegriffier

zilting, die misschien de definitieve oplossing zal brengen voor het drinkwaterprobleem.
Ondertussen was de provincieraad nog een andere weg opgegaan die
zou blijken terzelfdertijd zeer nuttig en zeer gevaarlijk te zijn : het stimuleren van de bouw van zwembaden. Op 12 oktober 1960 werd het provinciaal reglement op de subsidiëring van bouw-, wegen- en electriciteitswerken uitgebreid tot de bouw van overdekte zwembaden. In 1967 werd
deze subsidiëring zelfs opgevoerd tot 30 en 40 %, en in 1969 werd ook
de bouw van openlucht zwembaden betoelaagd. Het is pas in de begroting
voor 1970 dat wij voor het eerst een specifiek krediet van 5.300.000 fr.
vermeld zien voor de bouw van zwembaden. Op 8 oktober 1974 beslist
de Raad deze subsidiëring echter af te schaffen. Het bilan was positief :
vóór 1969 bestonden er in de provincie slechts 5 overdekte zwembaden,
in 1974 zijn er 31 en 9 in aanbouw, dat is 1 zwembad voor 27.500 inwoners. De financiële last niet alleen voor de bouw maar meer nog voor de
werking van deze zwembaden is echter zeer zwaar. De Provincie had aan
de gemeenten zelf het voorbeeld gegeven door de bouw van twee zwembaden, waarvan één met olympische afmetingen, en in 1973 kocht zij er
bijna nog een derde, -maar daarmee was enige natigheid gemoeid, waarover men te Brussel slipte.

D. Besluit
Als wij bij wijze van besluit willen terugkeren tot ons uitgangspunt :
de analyse van de door de Provincieraad gevoerde politiek door het
onderzoek van begrotingen en rekeningen, moeten wij ons opwerken uit
deze zee van cijfers en procenten om de hoger vermelde belangstellingspunten door enkele krachtlijnen te verbinden.
Het eerste waar wij kunnen op wijzen is de radicale breuk tussen de
Provincieraad van tijdens het censuskiesstelsel, en deze &egroeid in 1921
uit het Algemeen Enkelvoudig Mannenstemrecht Dit brengt vooreerst
een politieke ommekeer mee : vóór 1921 komen in de Raad twee ideologische families voor : de katholieken en de liberalen. Op een aantal punten staan zij tegenover elkaar, maar op andere fundamentele punten zoals het ondersteunen van het vrij initiatief- delen zij dezelfde mening,
weliswaar met nuances.
Na de verkiezingen van 1921 zijn het niet zozeer meer ideologische
families maar wel min of meer gestructureerde politieke partijen die tegenover elkaar komen te staan. En hun aantal beperkt zich niet meer tot
twee. In 1921 zijn het er vier: de katholieken, de liberalen, de christenwerklieden en de socialisten. In 1925 komen er de Vlaamsnationalisten
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bij, in 1931 gaan de christen-werklieden weer samen op één lijst met de
katholieken, in 1936 doen de Rexisten op fracassante wijze hun intrede
in de Raad, met de eis uiterst links te zetelen. Vanaf 1936 wordt de
provincie voor het eerst bestuurd door een coalitie van katholieken en
Vlaamsnationalisten, en dat tot 1944.
Gedurende het eerste jaar na de bevrijding wordt de provincie - in
afwachting van nieuwe verkiezingen, en na het verdwijnen van de Vlaamsnationalisten en de Rexisten - bestuurd door een coalitie van katholieken
en socialisten. Dit was geen eigenlijke coalitie, maar het gevolg van een
beslissing van de gouverneur, die overeenkomstig de besluit-wetten van
Londen, de vacante plaatsen in de vooroorlogse deputatie had laten
innemen door 1 katholiek en 2 socialisten. In december 1944 en mei 1945
zou de Raad deze aanstellingen bevestigen door een stemming. De verkiezingen van 1946 bezorgen de C.V.P. opnieuw de absolute meerderheid.
Na deze verkiezingen blijven alleen de drie traditionele partijen over,
benevens twee communisten, die echter na de verkiezingen van 1949
verdwijnen.
De verkiezingen van 23 mei 1965 brengen belangrijke wijzigingen mee:
vooreerst zijn de provincieraadsleden van het district Moeskroen, en een
deel van het district Ieper verdwenen als gevolg van de overheveling van
de streek Komen-Moeskroen naar de provincie Henegouwen. Anderzijds
doen de eerste acht Volksuniemandatarissen hun intrede in de Raad.
Na de verkiezingen van 31 maart 1968 verliest de C.V.P. haar volstrekte
meerderheid en zal tot 1978 de provincie besturen in coalitie met de
B.S.P.
De breuk die ontstaan is in 1921 tussen de oude en de nieuwe Raad is
niet alleen het gevolg van het verschijnen van nieuwe politieke partijen,
hij is veel meer nog het gevolg van de nieuwe socio-politieke samenstelling
van de Raad - het politiek personeel - , maar daar komen wij in een
volgende hoofdstuk op terug.
De partijen in de nieuwe raad staan niet op alle punten frontaal tegenover elkaar. De ideologische breuklijn verloopt niet parallel met de partijen, maar wel dwars doorheen sommige partijen, vooral dan de katholieke, zoals overvloedig blijkt in de twintigerjaren, uit de tegenstelling
Katholieke Partij-Christen-Werklieden, evenals in de tegenstelling Vlaamsnationalisten-Dinaso's. Deze laatste nemen in 1932 collectief ontslag. De
diverse ideologische opstellingen komen het duidelijkst tot uiting in een
aantal stemmingen over het al dan niet toekennen van kredieten in de
begroting.
Wij kunnen de ideologische tegenstellingen in de Raad hoofdzakelijk
tot één concrete beleidsoptie herleiden : moet de provincieraad zijn rol
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beperken tot het ondersteunen van het vrij initiatief, of moet hij zelf
initiatief nemen wanneer hij meent dat in de overheidszorg lacunes voorkomen?
Tot circa 1955 - en dat sinds 1836 - , overheerst de eerste opinie.
Zij is eigen aan de ideologie van katholieken en met enig voorbehoud,
van de Vlaamsn ationalisten en later de Volksunie. De liberalen zijn onverdeeld voorstanders van de ondersteuning van het privé-initiatief op het
vlak van de gezondheidszorg, maar voor het onderwijs gaat hun voorkeur
naar rechtstreeks overheidsinitiatief, omwille van de ideologie van het vrij
onderwijs. De socialisten gaan daar lijnrecht tegen in. Zij zijn onvoorwaardelijke voorstanders van overheidsinitiatief, en zullen het gedurende
gans de periode blijven.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat er zich - spijts de coalitie
van de katholieken en de Vlaamsnationalisten in 1936 - in de provinciale subsidiepolitiek geen wijzigingen voordoen.
Des te opvallender echter is de zwenking die de katholieke meerderheid
van de Raad circa 1955 ondernam. In 1954-1956 werd de technische
school van Kortrijk door de Provincie overgenomen, werd het Westvlaams
Economisch Studiebureau opgericht, benevens de Provinciale Dienst voor
Cultuur en het Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum te Beitem. Is dit
alleen maar toeval ? Het is mogelijk: de overname van het P.T.I. is te
situeren in het kader van de schoolstrijd, de oprichting van het W.E.S. is
te situeren in de strijd tegen de structurele werkloosheid, de oprichting
van de P.D.C. kan men aanzien als een antwoord op de toenemende
culturele behoeften als gevolg van de invoering van de vijfdaagse werkweek, die voor het eerst ruimte liet voor actieve vrijetijdsbesteding. De
oprichting van het Instituut te Beitem kan men situeren in de algemene
crisis van de landbouw en de noodzaak tot meer specifieke en rendabele
teelten te komen. Terzelfdertijd zien wij ook meer en meer intercommunales en v.z.w.'s tot stand komen, waaraan de provincie deelneemt, en die
voor de provinciale overheid een middel zijn om datgene te bereiken dat
zij niet rechtstreeks, of slechts heel moeizaam, langs de gewone administratieve weg zou kunnen realiseren.
Maar toeval of niet, het blijft een feit dat de katholieke meerderheid
halfweg de vijftigerjaren een zwenking maakt naar meer eigen overheidsinitiatief. Wij verwijzen hierbij ondermeer naar de wijziging in 1965 dit is nog vóór de socialisten in 1968 gaan deel uitmaken van de Bestendige Deputatie- in het huisvestingsbeleid.
Misschien zouden wij in dezelfde optiek de aankoop kunnen situeren
van een aantal provinciale domeinen : in 1962 het domein Tillegembos
bij Brugge, in 1967 de huur van het kasteel en het park te Rumbeke, in
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1970-71 het domein Palingbeek bij Ieper, een klein domein met molen te
Geluveld, het domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem, in 1973-74
aankoop van een deel van 'De Gavers' te Harelbeke die aan de Intercommunale Leiedal zullen overgemaakt worden. Het initiatief tot de aankoop
van deze domeinen ging meestal niet uit van de travaillistische vleugel van
de C.V.P ... . Dat is wel het geval met de provinciale initiatieven voor de
gehandicaptenzorg, die hoofdzakelijk op initiatief van de travaillistische
vleugel van de C.V.P. tot stand kwamen, zij hebben een duidelijke tendens - men denke slechts aan het provinciaal instituut voor zwaar
oligofrenen - om de subsidiëring van het vrij initiatief te laten parallel
verlopen met eigen overheidsinitiatief. Het aangaan, in 1968, van een
coalitie met de socialisten, heeft deze tendens versterkt. En wij zien zelfs
vanaf 1970 de Provincieraad nog een stap verder gaan : nu gaat de
Provincie eigen initiatieven nemen - zoals de oprichting van Dienstencentra voor bejaarden - om ze vervolgens aan andere overheidsinstellingen - de O.C.M.W.'s - , toe te vertrouwen. Wij moeten hierbij
aanstippen dat al deze eigen overheidsinitiatieven de traditionele subsidiëringspolitiek niet afgeschaft of verminderd hebben, zij komen er naast
te staan, en de gevolgen hiervan kan men op onze grafieken van de provinciale begroting en de provinciale schuld duidelijk aflezen.
Het argument van de voorstanders van het eigen overheidsinitiatief is
steeds geweest dat de subsidiëringspolitiek voor de Provincie zelf verarmend werkt: zij ondersteunt maar geeft weg en bezit niets. Wendde
zij vele van deze subsidies aan voor eigen initiatieven, dan zou haar patrimonium aanzienlijk uitgebreid worden.
De voorstanders van de subsidiëringspolitiek brengen daar tegen in dat
deze politiek de zuinigste is, omdat zij een aandeel veronderstelt van de
inrichtende machten van de gesubsidieerde instellingen, en bovendien de
provincie ontslaat van de aanzienlijke uitgaven die de dagelijkse werking
van deze instellingen (personeelslast, enz.) meebrengen. Bovendien,
menen deze voorstanders, brengt het privé-initiatief meer toewijding op
voor het werk dat het onderneemt, dan het overheidspersoneel. Dat is een
veel gehoorde mening, die echter nog altijd moet bewezen worden.
Het komt de historicus niet toe daarin stelling te nemen. Hij kan alleen
vaststellen dat de eerste opvatting de tweede geleidelijk schijnt te verdringen. Overigens niet alleen op het provinciale vlak.
In de loop der jaren stellen wij een evolutie vast in de subsidiëringspolitiek van de Raad. Nieuwe onderwerpen duiken op.
Waar vóór 1921 de nadruk lag op openbare werken, en meer bepaald
het subsidiëren van werken aan gemeente- en landbouwwegen, en daar-
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naast de ondersteuning van de landbouw, en meer bepaald de rasveredeling van paarden en rundvee, wordt na 1921 de nadruk gelegd op de
sociale lotsverbetering van de arbeider, hetzij in zijn onmiddellijke behoeften : werklozensteun, pensioenregeling, enz., hetzij in zijn technische
vorming. In de twintigerjaren komt ook een duidelijke bekommernis voor
de verbetering van de algemene volksgezondheid naar voren.
In het begin van de twintigerjaren is hierbij nog een zeker paternalisme
merkbaar; zo wordt de electrificatie niet alleen als een economische noodzaak gezien, maar toch ook als een middel om de huisarbeid te bevorderen. Daar wordt uitdrukkelijk op gewezen door L. Bekaert op 26.11.1925 ,
bij de bespreking van een krediet van 50.000 fr. bestemd voor de bevordering van het kunstvakonderwijs en de kunstnijverheid, en de aankoop van
" klein werktuig" door "wettig gestichte syndikaten". L. Bekaert zegt dat
" de uitbreiding der electrieke kracht te lande maakte het mogelijk het
werk ten huize mekanisch in te richten", waardoor sommige arbeiders
"wellicht kleine bazen" werden, anderen werken voor rekening van fabrikanten. Te Deerlijk bestond een dergelijke 'Bank tot bevordering van het
werk ten huize' waarbij 100 arbeiders met 200 electrisch aangedreven
getouwen aangesloten waren .
De oprichting door K.B. van 24.01.1928 en 10.03.1928 van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen, waarvan de leiding berustte
bij een lid van de Bestendige Deputatie, en het secretariaat bij een ambtenaar van het provinciebestuur, lag ongeveer in dezelfde lijn, met daarbij
dezelfde socio-pedagogische bedoelingen die wij aantreffen bij het stimuleren van het technisch- en beroepsonderwijs.
Na de Tweede Wereldoorlog komt een nieuwe generatie aan bod. Nu
zien wij de aandacht vooral gaan naar de verbetering van de levensvoorwaarden voor iedereen, ook de benadeelde plattelandsbevolking : verdere
electrificatie, uitbreiding van de drinkwaternetten, bouwpremies. De
inspanningen voor het technisch onderwijs worden ook na de dood van
H. d'Artois onverminderd voortgezet, terwijl de bestrijding van de werkloosheid essentieel een rijksaangelegenheid is geworden, waarvan de provincie zijdelings bijdraagt, en die voor haar de aanleiding zal vormen om
een nieuw actieterrein te ontdekken : het stimuleren van de economie.
In de loop van de zestiger jaren komt een ander, tot dan toe onbekend,
terrein in de belangstelling, en dan nog via de drinkwatervoorziening :
de belangstelling voor wat later 'milieuzorg' zal heten, en tegen het einde
der zestiger jaren wordt het volle gewicht gezet op de gehandicaptenzorg.
Zo gezien kan men de werking van de Provincieraad van West-Vlaanderen niet als een verstard mechanisme-uit-een-andere-tijd bestempelen. Wel
kan men zich vragen stellen over de afbakening van de bevoegdheden die
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de Provincieraad op zich neemt, niet de kwantitatieve, want die zijn territoriaal en administratief omschreven, maar wel de kwalitatieve omschrijving : hoe ver moet de Provincieraad zich op bepaalde initiatieven
engageren? Met andere woorden, wij stoten hier eens te meer op de nooit
opgeloste vraag naar de afbakening van de "zaken van provinciaal belang",
waarvan de zorg door de wet van 1836 aan de Provincieraad is toevertrouwd.
Men kan daarbij de vraag stellen naar de invloed van allerhande
belangengroepen, en in welke mate de provincieraadsleden nog wel, zoals
de wet het voorschrijft, de vertegenwoordigers zijn van gans de Westvlaamse gemeenschap, en niet veeleer de vertegenwoordigers van organisaties die aan de basis liggen van hun verkiezing. Maar de studie van de
socio-politieke samenstelling van de Raad kan hierin ongetwijfeld meer
klaarheid brengen.
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Verklaring van de grafieken (reële cijfers)
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Grafiek I . Provinciale schuld volgens de begroting en de rekening (p. 84).
Begroting

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

6.606.706
6.260.906
7.129.000
5.417.200
5.320.000
4.257.100
4.395.700
8.573.000
2.465.000
2.490.000
2.524.585
2.525.000
2.525.000
2.725 .000
2.725.000
6.325.000
7.033.750
9.695.000
12.076.025
13.831.891
16.940.711
18.877.585
20.370.082
22.627.847
24.511.940
29.388.548
28.505.716
37.401.401
41.333.410
43.691.425
67.314.770
76.005.140
108.121.763
152.337.475
207.564.465
291.889.571
352.017.263
427.196.861
456.606.784

Rekening

6.385.285
6.123.022
6.068.922
4.360.387
4.342.297
4.292.921
4.310.801
8.249.546
2.322.150
2.350.955
2.379.782
2.468.307
2.527.821
2.692.029
2.711.200
5.028.371
7.453.222
10.756.355
13.091.848
14.915.790
15.943.116
19.088.347
21.086.265
22.412.604
24.904.606
24.181.008
24.727.706
27.154.083
32.575.474
38.429.710
33.792.859
49.309.989
59.851.152
64.006.729
74.530.837
94.056.312
123.298.572

Index

6.850.000
7.350.000
7.610.000
7.700.000

25.820.000
24.500.000
24.940.000
28.600.000
27.680.000
27.440.000
30.610.000
30.270.000
30.150.000
30.560.000
30.430.000
31.290.000
32.220.000
32.700.000
33.320.000
33.220.000
33.500.000
34.000.000
34.750.000
36.170.000
37.680.000
39.220.000
40.340.000
41.450.000
43.010.000
44.690.000
46.630.000
49.170.000
52.590.000
59.260.000

Grafiek Il. Evolutie van uitgaven volgens begroting en rekening (p. 119 ).
Begroting

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
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39.949.456
50.337.080
43 .157.479
57.419.608
45.040.767
26.814.081
40.379.119
45 .974.572
54.676.929
63.525 .086
74.672.844
99.459.435
115 .733.226
133.438.435
185.003 .291
159.716.114
160.995.135
188.625.089
170.997 799
171.621.594
186.139.869
202.475 .806
181.422.879
210.222.091
194.134.408
201.354.539
247 .952.316
248.300.426
229.462.071
279.716.014
293.707.547
324.251.955
392.883.472
467.915.119
559.299.272
685.117.413
767.144.075
991.787.899
1.102.810.495
0

Rekenin g

Index

37.449.534
43.309.268
41.774.377
45 .808.180
36.258.776
26.316.353
33.595.148
42.461.940
46.578.326
53.650.715
63 .974.764
78 .263.638
100.153.824
107.107.098
145 .983.689
114.436.540
147.627 .249
145.444.917
131.850.298
131.404.374
138.177.194
150.916.375
152.285.429
152.569.236
167.149.057
171.240.027
226.664.549
198.464.437
206.948.060
241.400.551
168.903.640
238.240.615
323 .638.909
344.370.726
401.444.615
433.169.438
530.522.805
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Grafiek liJ. Evolutie van enkele hoofdstukken van de begroting (uitg.). (p . 149).
Algemeen
Bestuur

Openbare
Werken

36
385.810 5.714.250
37
285.156 9.749 .000
38
333.420 7.190.000
39
485.517 13.610.570
40
676.999 8.167.000
41
711.999 2.002.000
42
483.376 6.167.000
43
447.943 5.745 .500
44
520.345 5.310.000
45
910.865 8.846.794
46
1.445.311 11.895 .000
47
1.506.811 14.200.000
48
1.930.886 30.060.000
2.355 .036 31.070.952
49
2.555.746 44.975 .000
50
51
2.659.728 51.806.000
6.067.328 37.170.000
52
53
6.825.699 41.160.000
54
6.653.730 41.680.000
6.822.051 49.202.000
55
56
6.666.285 48.612.000
57
6.693.258 44.752.000
58
8.163.047 40.070.000
59
8.120.994 44.010.000
9.886.218 47 .660.000
60
61 11.295 .841 37.410.000
62 11.853.450 42.510.000
63 12.202.625 44.110.000
64 12.822.261 47.150.000
65 14.646.189 58.410.000
66 16.184.340 55.500.000
67 18.037.031 60.000.000
68 24.424.935 68.000.000
69 52.126.687 59.550.000
70 64.097.991 65.400.000
71 69.194.171 75.350.000
72 82.957 .705 92.650.000
73 103.943.098 75.150.000
74 121.485.051 87.400.000

Onderwijs

Landbouw
Economie

5.678.183
5.771.608
9.205.388
7.126.458
11.954.658
10.510.158
11.228.158
12.703.064
13.511.631
15 .185.954
27.673.615
46.635 .365
50.719.365
53 .900.500
63.425 .000
62.250.000
61.384.000
62.062.000
32.637.000
45.194.000
51.714.000
62.319.000
59 .385.500
63 .258.000
37.470.000
30.925.000
57.480.000
47 .390.000
35.850.000
47.405.000
30.628.000
33.609.000
36.175.000
30.730.000
33.705.000
41.290.000
48.575.000
63 .775.000
61.010.000

860.606
827 .292
994.540
1.082.125
1.107.350
792.475
836.525
860.707
976.731
1.691.640
2.270.665
4.050.915
5.400.915
4.397.860
3.792.755
3.712.442
2.612.957
2.611.575
2.713.723
3.294.202
3.534.422
4.414.513
4.846.000
5.630.000
11.295.000
14.995.000
17.515.000
18.070.000
13.390.000
19.990.000
21.060.000
27.790.000
29.590.000
29.887.000
33.255.000
34.130.000
31.815.000
46.300.000
46.540.000

Weid.
M.W.

10.433 .386
8.584.986
8.979.236
9.329.567
11.639.783
3.856.200
4.498.450
7.460.305
12.441.283
14.406.950
10.777.595
14.032.500
15.147.500
25 .986.500
51.636.500
21.941.500
15 .132.000
28.877.000
29.127.000
26.495 .000
31.545.000
33.975 .000
17.415.000
28.040.000
29.230.000
36.280.000
14.065.000
6.965 .000
6.665.000
13.290.000
10.735.000
11.515.000
14.565.000
23 .315.000
25 .565.000
33.486.000
19.636.000
31.580.000
29.476.500

Kunsten
L. en W.

275.250
328.750
388.500
430.500
480.500
292.500
297.500
897 .500
1.017.500
460.000
761.000
880.000
996.000
1.596.000
1.596.000
1.771.000
3.126.750
2.777.250
2.886.500
4.694.000
5.484.000
5.904.000
7.049.000
6.764.000
7.159.000
7.509.000
7.609.000
7.219.000
9.234.000
11.316.000
12.371.000
14.871.000
15.676.000
18.061.000
20.311 .000
25.566.000
18.391.000
28.941.000
29.260.000

DERDE HOOFDSTUK

DE SAMENSTELLING
VAN DE PROVINCIERAAD
1. DE KIESOMSCHRIJVING, HET KIEZERSKORPS, DE MANDA·
TEN EN DE VERKIEZINGEN.
De wet van 19 oktober 1921 wijzigt de kiesomschrijvingen voor de
provincieraadsverkiezingen. Het zijn niet langer meer de vredegerechtskantons die als kiesomschrijving gelden, maar wel het 'kiesdistrict'. Deze
worden gevormd door één of meer kantons.
District

Kantons

Brugge
Oostende
Kortrijk
Menen
Moeskroen
Diksmuide
Veurne
Roeselare
Izegem
Tielt
Ieper
Poperinge

Brugge en Torhout
Oostende en Gistel
Kortrijk en Harelbeke
Menen en Moorsele
Moeskroen en A velgem
Diksmuide
Veurne en Nieuwpoort
Roeselare
Izegem, Ardooie en Hooglede
Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke en Ruiselede
Ieper, Passendale en Wervik
Poperinge, Mesenen Roesbrugge-Haringe

Voor de parlementsverkiezingen is de kiesomschrijving het administratief arrondissement, behalve voor Veurne-Dikmuide-Oostende, en Roeselare-Tielt die samengevoegd zijn voor beide kamers, terwijl Kortrijk en
Ieper alleen voor de Senaatsverkiezingen worden samengevoegd.
De eerste belangrijke wijziging die aan de kiesdistricten in WestVlaanderen werd aangebracht is de wet van 8 november 1962 waarbij 9
franstalige gemeenten van West-Vlaanderen naar Henegouwen worden
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overgeheveld. Door de wet van 2 april 1965 wordt het kiesdistrict
Moeskroen in West-Vlaanderen afgeschaft: het kanton Moeskroen gaat
naar Henegouwen, het kanton Avelgem wordt bij het kiesdistrict Kortrijk
gevoegd. Tevens wordt het kieskanton Harelbeke uit het kiesdistrict
Kortrijk gelicht en als zelfstandig kiesdistrict opgericht.
De daarop volgende wijzigingen zijn alle het gevolg van de sinds 1970
begonnen fusies van gemeenten. Wij laten grenscorrecties tussen de
gemeenten buiten beschouwing.
K.B. 22.4.1970 : de gemeente Zande (kanton Giste!) fusioneert met Koekeiare (kanton Diksmuide).
K.B. 5.6.1970: de gemeenten Avekapelle, Booitshoeke, Zoutenaaie (kanton Nieuwpoort) fusioneren met Veurne (kanton Veurne).
K.B. 16.6.1970: de gemeente Hollebeke (kanton Wervik) fusioneert met
Zillebeke (kanton Ieper);
de gemeente Zandvoorde (kanton Wervik) fusioneert met Geluveld (kanton Ieper).
K.B. 29.6.1970: de gemeente Zandvoorde (kanton Giste!) fusioneert met
Oostende (kanton Oostende).
K.B. 10.7.1970: de gemeenten Stuivekenskerke, Lampernisse, Oostkerke
(kanton Diksmuide) fusioneren met Pervijze (kanton Nieuwpoort).
Na de grote fusies van 1977 wordt door het K.B. van 10 maart 1977
de lijst vastgesteld van de nieuwe kiesdistricten en hun kantons. De volgende wijzigingen komen er in voor :
Het kiesdistrict Menen bestaat alleen nog uit het kanton Menen; het
kanton Moorsele is afgeschaft omdat van de drie gemeenten waaruit het
bestond, Gullegem en Moorsele gefusioneerd zijn met Wevelgem, en
Heule met Kortrijk. In het kiesdistrict Izegem werd de naam van het
kanton Ardooie vervangen door Lichtervelde.
Het kiesdistrict Ieper dat drie kantons bevatte: Ieper, Passendale en
Wervik, krijgt een nieuw kanton bij : Vleteren, bestaande uit de voormalige gemeenten Oost-Vleteren, West-Vleteren en Woesten. Het kanton
Passendale wordt het kanton Zonnebeke dat de vroegere gemeenten
Zonnebeke, Beselare, Geluveld (waarmee Zandvoorde reeds versmolten
was) en Passendale bevat. In het district Poperinge valt het kanton Roesbrugge-Haringe weg, omdat de gemeenten van dit kanton gefusioneerd
zijn met Poperinge.
De provincie telt dus nog steeds 12 kiesdistricten, ingedeeld volgens de
administratieve arrondissementen :
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. Arrondissement

Kiesdistiet

Kieskantons

Brugge

Brugge

Brugge, Torhout

Diksmuide

Diksmuide

Diksmuide

Ieper

Ieper

Ieper, Vleteren, Wervik, Zonnebeke

Poperinge

Poperinge, Mesen

Kortrijk

Kortrijk, A velgem

Harelbeke

Harelbeke

Menen

Menen

Oostende

Oostende

Oostende, Gistel

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Izegem

Izegem, Hooglede, Lichtervelde

Tielt

Tielt

Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke,
Ruiselede

Veurne

Veurne

Veurne, Nieuwpoort

Kortrijk

De belangrijkste wijziging in de samenstelling van het kiezerskorps is
de uitbreiding, door de wet van 27 maart 1948, van het algemeen stemrecht tot de vrouwen. Door dezelfde wet werd het kiezerskorps voor de
provincieraad hetzelfde als voor de Kamer.
Terwijl de evenredige vertegenwoordiging reeds in 1899 voor het parlement was ingevoerd, was dat tot 1921 niet het geval voor de provincieraden. De wet van 19 oktober 1921 heeft deze anomalie weggenomen en
samen met het enkelvoudig algemeen (mannen)sternrecht de evenredige
vertegenwoordiging in de provincieraad voorgeschreven.
De wet van 19 oktober 1921 kende het aantal mandaten van de provincieraden toe in functie van het bevolkingscijfer van de provincies. Van
1921 tot 1973 telt de Westvlaamse provincieraad 80 zetels. Vanaf de
verkiezingen van 10 maart 197 4 : 90.
De indeling van de mandaten per kiesdistrict ondergaat heel wat wijzigingen, in functie van het bevolkingscijfer. Sinds de wet van 11 april 1936
wordt deze verdeling geregeld bij K.B . Wij geven hun wijziging op datum
van de verkiezingen.
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)

1925)
1936)
1949)
1965)
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1977)
)

Tielt:

Ieper:

Poperinge:

1965)
1977)
)

1936)
1965)
1925)
)

1925)

Harelbeke:
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1925)
1949)
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1936)
1974)
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)

1936)
1974)
)

1925)
1936)
1949)
)

1925)
1936)
1949)
1965)
1974)
)

1974)
1977)
)

)

De wet van 19 oktober 1921 bracht geen wijziging aan de bestaande
wetgeving betreffende de datum van de provincieraadsverkiezingen (wet
van 22 april 1898). Deze schreef de verkiezingen voor, om de vier jaar,
op de eerste zondag na 4 juni. Dit betekende dat bij vervroegde ontbinding van het parlement de provincieraden in functie bleven. Maar aangezien de provincieraden provinciale senatoren verkiezen, moest bij iedere
vervroegde ontbinding van de Senaat een speciale wet gestemd worden
om ook de provincieraden te ontbinden. Dit is niet gebeurd bij de eerste
naoorlogse parlementsverkiezingen van 1919 - het waren de provincieraden in hun samenstelling van 1914 die de provinciale senatoren van
1919 aanduidden. Ook in maart 1925 werden de provincieraden niet
samen met het parlement ontbonden, de normale provincieraadsverkiezingen hadden plaats in november. Het waren dus de provincieraadsleden
van 1921 die in een buitengewone zitting van 15 april 1925 de provinciale
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senatoren verkozen. Hetzelfde deed zich voor bij de parlementsverkiezing
van 1939, het waren de provincieraden van 1936 die de provinciale senatoren van 1939 verkozen.
De wet van 15 mei 1949 vervroegde de gewone provincieraadsverkiezingen tot de vierde zondag van mei, of de eerste zondag van juni als
Pinksteren op de vierde zondag van mei valt; dit betekent dat de provincieraadsverkiezingen voortaan samenvallen met de parlementsverkiezingen. Bij buitengewone ontbinding van het Parlement worden voortaan
ook de provincieraden ontbonden.
Hieronder geven wij de lijst van de provincieraadsverkiezingen :
1921, 21 november (Parlement: 20 november)
1925, 9 november (Parlement: 5 april)
1929, 6 juni (Parlement: 26 mei)
1932, 4 december (Parlement: 27 november)
1936, 7 juni (Parlement: 24 mei)
1946, 24 februari (Parlement : 17 februari)
1949, 26 juni
1950, 4 juni
1954, 11 april
1958, 1 juni
1961, 26 maart
1965, 23 mei
1968, 31 maart
1971, 7 november
1974, 10 maart
1977, 17 april
1978, 17 december
Hoop en al zijn er in de periode 1921-1978 voor de provincieraad 4
normale legislaturen geweest: 1921-1925, 1925-1929, 1954-1958 en
1961-1965, hetzij één meer dan voor het parlement. In 1954 hadden de
verkiezingen echter slechts 6 weken voor de normale datum plaats.
Daarnaast werden in enkele kiesdistricten buitengewone verkiezingen
gehouden, hetzij omdat de gewone verkiezingen er ongeldig werden verklaard (Diksmuide 20 december 1925, Tielt 19 juli 1936), hetzij omdat
bij de dood van een effectief raadslid, de lijst van plaatsvervangers was
uitgeput (Veurne 26.9.1948, Izegem 13.3.1949). Er weze aan herinnerd
dat sinds 1921 voor de provincieraad geen specifieke 'plaatsvervangers'
meer worden verkozen, deze worden geput uit de overige kandidaten van
dezelfde partij, in volgorde van het grootste aantal bij de laatste verkiezing door hen behaalde stemmen.
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2. UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN.
Nog meer dan vóór de Eerste Wereldoorlog zijn de provincieraadsverkiezingen vanaf 1921 een aanhangsel van de parlementsverkiezingen.
In de verkiezingspropaganda bekleden zij geen eigen plaats, met specifieke
programmapunten. Vanaf de jaren 1960 ontsnappen zij echter niet aan
de toenemende personnificatie van de campagnes, maar daarbij wordt de
klemtoon meer gelegd op het dienstbetoon van de kandidaat dan op een
specifiek 'provinciaal' programma van hem of zijn partij. De partijen
beperken er zich toe- wij verwijzen hierbij naar ons eerste hoofdstuksteevast hun wil te kennen te geven de provinciale autonomie uit te breiden, om die even vlug te beknotten zodra zij in de regering zetelen.
Wij hebben het gedrag onderzocht van de Westvlaamse kiezers bij de
verkiezingen voor de provincieraad. De enige officiële bron hiervoor is de
V erslagen over de toestand van het bestuur van de Provincie. Op de jaren
1950, 1954, 1958 en 1965 na, komen in deze officiële uitslagen echter
niet te achterhalen fouten voor : het totaal van de aan de partijen toegekende stemmen wijkt af van het totaal 'geldige' stemmen. Deze afwijkingen zijn echter gering en van een orde van minder dan 1 %, wij houden
ons voor het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen aan het totaal van
de stemmen opgegeven per partij.
Wij hebben vooreerst enkele peilingen gedaan naar de deelname aan
de verkiezingen, van de ingeschreven kiezers. Zoals voor alle anderen, is
de deelname aan de provincieraadsverkiezingen in België verplicht. Tot
aan de kieswet van 5 juli 1976 waren de gemeentebesturen gehouden om
de twee jaar de 'kiezerslijsten' aan te passen. Dit bracht mee dat voor sommige verkiezingen de kiezerslijsten relatief verouderd waren, omdat op
het ogenblik van de verkiezing de aanpassing nog niet was uitgevoerd.
Sinds de wet van 1976 wordt het 'kiezersregister' automatisch en continu
aangepast aan de beweging van de bevolking. Men kan dus nauwelijks
conclusies trekken uit het percentage ingeschreven kiezers dat niet deelneemt aan de stemming. Ook kunnen wij niet voor elke provincieraadsverkiezing deze verhouding berekenen, omdat de Verslagen over de
toestand van het bestuur de cijfers van de ingeschreven kiezers niet steeds
vermelden.
De afwezigheid van de ingeschreven kiezers bedraagt in
1921 : 10,60 %
1932: 7,15
1949: 4,98

1958: 5,65 %
1968: 9,34
1974: 8,63

1978: 3,90%

Deze cijfers liggen, met uitzondering van 1932, iets lager dan de cijfers
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die W. Dewachter 1 berekend heeft voor de parlementsverkiezingen over
het ganse land.
Vervolgens hebben wij de verhouding berekend van het aantal ongeldige
en blancostemmen voor gans de provincie.
1921: 4,22%
1925 : 5,11
1929: 3,77
1932: 2,89
1936: 4,67
1946: 2,78
1949: 6,84
1950: 5,91

1954: 6,40%
1958: 4,83
1961: 6,44
1965: 7,53
1968: 7,51
1971: 8,90
1974: 8,80
1977: 8,28

1978:9,62%

Tot en met 1946 liggen deze cijfers, met uitzondering van 1925, lager
dan de cijfers van W. Dewachter; vanaf 1949 - met uitzondering van
1958 -liggen zij hoger.
Als wij nu de afwezige kiezers en de ongeldige en blancostemmen
samentellen, blijkt het dat het aantal geldig uitgebrachte stemmen - de
enige die meetellen in de verkiezingsuitslagen - zich tot het ingeschreven
kiezerskorps verhouden als volgt :
1921 : 85,18 %
1932: 89,96
1949: 88,18

1958 :89,52 %
1968: 83,15
1974: 82,57

1978 : 86,48 %

Het loont de moeite de opkomst van de kiezers en de ongeldige en
blancostemmen per kiesdistrict te onderzoeken. Het blijkt uit dit onderzoek dat het steeds dezelfde districten zijn die het grootst aantal afwezigen
en het grootst aantal ongeldige en blancostemmen hebben bij elke verkiezing. Voor het grootst aantal afwezigen - en voor zover wij over de
cijfers beschikken van de ingeschreven kiezers per kiesdistrict - is dit
Diksmuide in 1949, 1950, 1958, 1961
Veurne in 1954, 1961, 1965, 1968, 1971, 1974
Voor het grootst aantal ongeldige en blancostemmen
Oostende in 1921, 1925, 1929, 1932, 1936, 1946, 1958, 1961, 1965, 1971

1 De wetgevende verkiezingen als proces van machtsverwerving in het Belgisch
politiek bestel, Antwerpen 1967, p. 280. De berekeningen van Dewachter gaan tot
1965.

169

.......
'-1

c::>

Tab ell.

1921 1925

1929 1932 1936 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965 1968 1971 1974 1977

KathoL K 55,77
s 66,24
p 61 ,89
Social. K 21 ,10
s 15,77
p 20,21
Liber.
K 13,57
s 17,99
p 15 ,55
Vl. Nat. K 8,91

50,54 46,40 49 ,80
58 ,97 50,93 51 ,90
53 ,78 * 46,52 50,68
27,45 23,23 27,15
29,01 24,68 27,68
26,20* 22,26 26,31
11,01 11,85 9,74
9,52 13,17 7,75
10,60* 12,10 10,42
10,12 12,20 12,31
s
2,50 11 ,2011 ,91
p 0,49 7,72 * 15,41 11,72
Comm. K
0,89 0,87
s
0,76
p
0,50 0,59
Onafh. K
0,88 5,42

s
p 0,94 1'70* 3,21
Anderen K 0,64 1

s
p

0,92 1

38,23
39,45
37,94
27,11
29,07
24,05
8,48
8,11
8,95
16,08
14,67
16,80

1,98
0,49

56,78
57,81
58,16
28,19
27,95
29,13
8,60
8,65
8,10

56,28
58,90
60,49
22,52
23,07
22,11
12,54
12,37
12,81
5,29
2,17
0,83
5,34 3,30
5,58 3,42
4,10 3,68
0,08
0,07
0,08
1,08 3

0,29 0,13
0,13 1 9,62 2
8,43 2
1
0,29 10,142 0,5 }3

61 ,80
62,32
62,27
25 ,75
25 ,90
25,35
10,38
9,67
10,02

2,01
2,06
1,98
0,06
0,05
0,08

54,44
54,96
55 ,48
29, 18
29,01
28,26
12,00
11 ,84
12,09
2,68
2,74
2,18
1,09
1,13
1,12
0,61
0,31
0,87

* Zonder het kiesdistri ct Diksmuide, waar de verki ezing ongeldig werd verklaard .
De uitslag van de buitengewone verkiezin g kom t niet voor in de officiële bronnen.
1 Kristen Democraten. 2 Rex.- 3 V.D.B.

58,92
60,28
60,04
28,60
28,36
27,80
9,99
9,37
9,89
2,43
1,94
2,20

0,05
0,04
0,07

55 ,35
55 ,99
56,21
30,18
29 ,91
28 ,57
9,92
9,82
9 ,94
3,91
3,65
3,83

48,04
50,06
49,80
24,62
23 ,71
23,32
12,68
13,60
13,40
12,68
11 ,49
12,21
1,05
1,10
1,09
0,64 0,94
0,63 0,03
0,65 0,17

42,16
42,95
43 ,03
27,36
26,53
25 ,75
12,75
13,22
13,11
17,46
17,03
17,34
0,27
0,28
0,78

41 ,06 42,00
41,84 42,30
42,90 43,88
25 ,72 23 ,62
25,64 23 ,15
23 ,71 21,91
12,81 14,28
12,84 14,59
13,22 14,82
19,60 18,39
18,661 8,58
19,29 18,23
0,36 1,16
0,34 1,22
0,49 1,00
0,45 0,55
0,68 0,16
0,40 0,16

45 ,21
45,21
45,62
24,78
24,78
23,40
12,68
12,55
12,85
15,87
16,08
16,02
0,97
1,09
0 ,88
0,46
0,27
0,33

Veurne in 1949, 1954
Diksmuide in 1950, 1974, 1977
Ieper in 1968 (maar slechts 0,01 % meer dan Oostende)
Izegem in 1978 (maar slechts 0,03 % meer dan Ieper).
Het is voorbarig uit deze vaststelling reeds conclusies te trekken, zij
kunnen voorlopig aanzien worden als een verwittiging dat het kiesgedrag
van de afzonderlijke districten dient verder onderzocht te worden.
Vooraleer hier verder op in te gaan, willen wij, voor wat de ganse
provincie betreft, eerst het politiek gedrag van de kiezers onderzoeken
bij de drie gelijkaardige en (met uitzondering van 1925) gelijktijdige verkiezingen.
Voor 1921, 1925 en 1929 hebben wij alle katholieke stemmen samengeteld, of zij nu op de 'Katholieke partij', de 'Christen-Werklieden' of de
'Katholieke Vereniging' werden uitgebracht, met uitzondering evenwel van
de individuele scheurlijsten. (Zie tabel 1.)
Het eerste wat opvalt is dat er bij de verkiezingen vanaf 1925 vier
grote groepen zijn: Katholieken (weliswaar tot 1932 met een afzonderlijke groep Christen-Werklieden), Socialisten, Liberalen en Vlaamsnationalisten. Behalve in 1936, waar de Rexisten meteen (en voor het laatst)
10% van de stemmen in de wacht slepen, maken andere groepen geen
kans.
Getroffen door de repressie verdwijnen de Vlaamsnationalisten na
1945, zij doen een schuchtere poging in 1949 in 2 van de 12 kiesdistricten,
en verschijnen pas opnieuw in 1954 op het toneel in 8 van de 12 kiesdistricten, om vanaf 1961 als volwaardige partij in alle Vlaamse districten
op te komen.
Het belangrijkste resultaat van onze tabel zit echter in de onderlinge
verschillen, binnen dezelfde politieke opinie, van de resultaten voor de
Kamer, de Senaat en de Provincie.
De meest opvallende verschillen situeren zich in 1921 en 1925. Is dit
een gevolg van de onwennigheid van het kiezerskorps met het nieuw
ingevoerde algemeen enkelvoudig mannenstemrecht, of met de nieuwe
kiestechniek (slechts 1 stem voor de provincieraad, hetzij als lijststem of
als voorkeurstem, terwijl voor het parlement twee stemmen geldig zijn, en
voor de gemeenteraad vroeger zelfs 'panaceren' mogelijk was), of is dit
het gevolg van het eerste verschijnen (in de provincieraad) van nieuwe
partijen zoals de Socialisten, de Christen-Werklieden en de Vlaamsnationalisten? Wij kunnen er slechts naar gissen. In elk geval de verschillen
zijn aanzienlijk. Bij de verkiezingen wordt er, ten opzichte van de Kamer
en de Senaat, voor de provincieraad als volgt gestemd :
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Provinceraad
t.o.v.

Katholiek

Socialist

Liberaal

+

Vlaamsnationalist

Kamer

1921
1925

+ 6,12
+ 3,24

-0,89
-1,25

1,98
- 0,41

-8,42
-2,40

Senaat

1921
1925

-4,35
- 5,19

+ 4,44
- 2,81

-2,44
+ 1,08

+

5,22

Voor de volgende verkiezingen komen wij aan het volgende gemiddelde.
Provincieraad
t.o.v.

Katholiek

Socialist

Liberaal

+ 0,14
+ 0,30

Kamer

+

1,18

-1,14

Senaat

-0,18

-1,25

Vlaamsnationalist

-0,23

+ 0,41

Het katholieke kiezerskorps voor de provincie is, met uitzondering van
1936, altijd groter dan dat voor de Kamer, en tot 1965, met uitzondering
van 1949, 1954 en 1961 , altijd kleiner dan dat voor de Senaat. Vanaf
1968 overtreft het aantal katholieke kiezers voor de provincie ook steeds
dat van de katholieke kiezers voor de Senaat.
De meest aanzienlijke verschillen komen voor in 1949, 4,21 % meer
kiezers stemmen katholiek voor de provincieraad dan voor de Kamer.
Omgekeerd, in 1929 stemmen 4,41 % minder kiezers katholiek voor de
provincieraad dan voor de Senaat.
Het meest constante gedrag doet zich voor bij de socialistische kiezers,
die altijd minder socialistisch stemmen voor de provincieraad dan voor de
Kamer en voor de Senaat, behalve in 1946 (gevolg van enkele maanden
socialistische aanwezigheid in de Bestendige Deputatie ? Maar dat herhaalt
zich niet vanaf 1968 wanneer de socialisten weer aan de macht zijn).
Opvallend zijn de socialistische cijfers in 1936, jaar waarin R ex succes
oogst. Voor de provincieraad wordt er 3,06 % minder socialistisch gestemd dan voor de Kamer, en 5,02 % minder dan voor de Senaat. Wellicht is dit te wijten aan een algemene mobilisatie van het socialistisch
kiezerskorps voor de parlementsverkiezingen (en tegen R ex).
Bij het liberaal kiezerspubliek is de verhouding van de provincieraadsverkiezingen ten opzichte van de twee andere van jaar tot jaar zeer grillig,
maar de afwijkingen zijn, met uitzondering van 1929 en 1932, voor de
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Senaat geringer dan 1 % .
Het is moeilijk de speling tussen het kiesgedrag voor Kamer, Senaat en
Provincie te beoordelen bij de Vlaamsnationalisten, omdat zij slechts
vanaf 1929 tot 1936 en vanaf 1965 in alle Vlaamse kiesdistricten opkomen. Van dan af zijn de variaties minder dan 0,50 %.
Deze afwijkingen zijn, alles samengenomen, gering- sinds 1950 overtreffen zij nooit 2 % - maar zij zijn constant bij het katholiek en het
socialistisch kiezerskorps, waarvan de eersten permanent meer, de tweeden
permanent minder stemmen voor de provincieraad dan voor de Kamer.
Er is dus een fractie van het kiezerskorps die duidelijk een onderscheid
maakt tussen de drie verkiezingen, zonder dat men hiervoor een voor de
hand liggende verklaring kan geven.
Zo komen wij tot het onderzoek van de provincieraadsverkiezingen zelf.
In de volgende tabel geven wij een overzicht van het behaald aantal
procent in stemmen, en het aantal mandaten voor elke partij. Tot 1971
bedraagt het totaal van provinciale mandaten 80, vanaf 1974: 90. (Zie
tabel 2 p. 174).
De katholieke partij heeft de absolute meerderheid gehaald van 1921
tot 1936, van 1946 tot 1968 en opnieuw in 1978. Hierbij vallen de jaren
1929 en 1965 op. In 1929 heeft de katholieke partij af te rekenen met
een scheurlijst te Brugge en een te Tielt. Dank zij deze stemmen bekomen
de katholieken samen 49,73 % van de stemmen maar 43 mandaten op
de 80; in 1965 behaalt de CVP 49,80% van de stemmen en eveneens
43 mandaten op 80. En in 1977 behalen zij, met 45,62 % van de stemmen, net de helft van het aantal mandaten, en dus 1 tekort om de absolute meerderheid te halen. In 1978 bekomt de CVP met 46,32% van
de stemmen 46 zetels.
De variatiebreedte voor de katholieke partij bedraagt 24,33 % (tussen
1936 en 1950), voor de socialisten: 8,36% (tussen 1921 en 1961); voor
de liberalen: 7,45 % (tussen 1921 en 1946) en voor de Vlaamsnationalisten: 18,8 % (tussen 1921 en 1971). In mandaten uitgedrukt is deze
variatiebreedte voor de katholieken : 18, voor de socialisten : 8, voor de
liberalen : 7 en voor de Vlaamsnationalisten : 15.
Wij willen even stilstaan bij het probleem van de verhouding van het
aantal stemmen tot het aantal mandaten. Wij hebben berekend hoeveel
procent van de stemmen 1 mandaat vertegenwoordigt. Wij laten hierbij
buiten beschouwing het jaar 1925, omdat de verkiezingen van het district
Diksmuide vernietigd werden, en de uitslag van de nieuwe verkiezingen
in het V erslag over de toestand van het bestuur niet werd opgenomen. Ook
maken wij een onderscheid tussen de verkiezingen van 1921 tot 1971,
waar er 80 mandaten te verdelen waren, en de verkiezingen vanaf 197 4,
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Tabel2.

1921 1925 1929 1932 1936 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965 1968 1971 1974 1977

KathoL % 61,89 53,78* 46,52 50,68 37,94 58,16 60,49 62,27 55,48 60,04 56,21 49,80 43,03 42,90 43,88 45,62
M.52
45
41
45
37
51
54
55
50
54
51
43
38
38
44
45
Social. % 20,21 26,20* 22,26 26,31 24,05 29,13 22,11 25,35 28,26 27,80 28,57 23,32 25,75 23,71 21,91 23,40
M. 16
20
17
21
19
23
17
21
23
21
24
20
22
19
19
23
Liber. % 15,55 10,60* 12,10 10,42 8,95 8,10 12,81 10,02 12,09
M. 11
8
9
5
3
4
9
4
7

Vl.nat. % 0,49
M.Comm.%M.-

7,72* 15,41 11,72 16,80 7
11
9
15
-

-

0,50
-

Onafh. % 0,94 1,70* 3,21
M. 1
2
And.

% 0,92 1 M.-

-

0,59

1,98

-

-

0,29

0,83-

4,10
2

0,13-

3,68

2,18

1,98

0,08 0,08

9,89
5
2,20

1,12-

0,87

9,94 13,40 13,11 13,22 14,82 12,85
12
5
9
8
8
9

0,07

-

3,83 12,21 17,34 19,29 18,23 16,02
12
15
8
15
13

-

0,65

1,09
0,17

0,78
-

0,49

1,00

0,88

0,40

0,16

0,33
_";}

0,29 1 10,142 0,51
6
-

* Zonder het kiesdistrict Diksmuide waar de verkiezingen vernietigd werden. De resultaten van de nieuwe verkiezing zijn evenwel
verrekend in het aantal mandaten.
1 Kristen-Democraten. 2 Rex.

waar er 90 mandaten te verdelen zijn, wat vanzelfsprekend de procentuele
verhouding beïnvloedt.

Katholieken :
Socialisten :
Liberalen:
Vlaamsnationlisten :

Vóór 1974

Vanaf 1974

1,12%
1,25
1,86
1,34

1
%
1,08
1,32
1,22

Deze cijfers bevestigen wat reeds door anderen werd verklaard 2 , dat het
verdelingssysteem D'Hondt de sterkste partijen bevoordeligt. Het is immers
zo dat elke partij in een eerste verdelingsronde zoveel mandaten verwerft
als de kiesdeler ( = aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het
aantal te begeven mandaten) gaat in het kiescijfer (resultaat van elke
partij), maar dat in een tweede ronde de mandaten gaan naar de partijen
met het meeste overschot aan stemmen na de eerste ronde.
Bovendien is voor de provincieraadsverkiezing de apparentering alleen
mogelijk tussen kiesdistricten van eenzelfde bestuurlijk arrondissement
(voor de parlementsverkiezingen is de apparentering mogelijk tussen de
bestuurlijke arrondissementen binnen eenzelfde provincie) . Dit betekent
dat voor vijf kiesdistricten, nl. Brugge, Oostende, Veurne, Diksmuide en
Tielt, geen apparentering mogelijk is. Dit systeem benadeelt dus de partijen die in de verschillende kiesdistricten een gering aantal stemmen
bekomen.
Om de verschuivingen tussen de partijen onderling van de ene verkiezing op de andere juist te beoordelen, moet men rekening houden met de
wijzigingen die zich voordoen in het aantal te begeven mandaten voor
elk district. Er is immers niet alleen de vermeerdering van het totaal aantal
mandaten van 80 naar 90 bij de verkiezingen van 1974, er doen zich ook,
zoals reeds gezegd, verschuivingen voor in functie van het aantal inwoners
van elk kiesdistrict, wat automatisch de kiesdeler wijzigt.
Nemen wij bijvoorbeeld de verkiezingen van 1936. Het totaal aantal
mandaten bedraagt 80 voor gans de provincie. Maar in volgende kiesdistricten doen zich wijzigingen voor:

z W. Dewachter, o.c., p. 347.
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Brugge:

mand.: van
Kath.: van
Soc.: van
Lib.: van
V.N. : van
R ex: van

17 naar
8 naar
5 naar
2 naar
2 naar
0 naar

16
6
4
1
3
2

Stemmen
-4.771
481
- 1.251
+ 3.052
+ 5.640

In 1932 was de kiesdeler 2.537, in 1936 wordt hij 2.709. De twee mandaten die de katholieken verliezen gaan vermoedelijk 1 naar Rex en 1 naar
het VNV. Het mandaat van de liberalen gaat naar Rex. Zodat het de
socialisten zijn die het slachtoffer worden van de vermindering van zetels.
Kortrijk :

mand. : van
Kath.: van
Soc.: van
Lib. : van
V.N.: van
R ex : van

11 naar 10 Stemmen
6 naar 5 -3.801
3 naar 3 +
72

1 naar 0
1 naar 1

0 naar 1

+ 226
+ 1.076
+ 2.670

In 1932 was de kiesdeler 3.177, in 1936: 3.597. Het mandaat van Rex
is waarschijnlijk afkomstig van de katholieke partij. Hier zijn de liberalen
het slachtoffer van de zetelvermindering.
Moeskroen : mand. :
Kath.:
Soc.:
R ex :

van 5 naar 6
van 3 naar 3
van 2 naar 2
van 0 naar 1

Stemmen
-1.798
- 627
+ 2.241

In 1932 was de kiesdeler 3.844, in 1936: 3.381. De nieuwe zetel gaat
naar Rex.
Izegem :

mand. :
Kath. :
Soc. :
V.N. :

van 6 naar 5
van 4 naar 3
van 2 naar 1
van 0 naar 1

Stemmen
- 2.457
191
+ 1.618

In 1932 was de kiesdeler 2.784, in 1936 : 3.483. Hier zijn de socialisten
het slachtoffer van de zetelvermindering. De katholieken verliezen een
mandaat ten voordele van het VNV.
Ieper:
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mand.:
Kath.:
Soc. :
V.N.:

van 5 naar 7
van 2 naar 3
van 2 naar 1
van 1 naar 3

Stemmen
- 2.777
599
+ 1.408

In 1932 was de kiesdeler 4.232, in 1936 : 3.078. De nieuwe kiesdeler
valt bijzonder gunstig uit voor de katholieken, die met gevoelig stemmenverlies toch een mandaat bijkrijgen, en voor het VNV, dat met een
gematigde vooruitgang, 2 mandaten wint.
Poperinge:

mand.: van 3 naar 4

Stemmen

Kath.:
Soc.:
V.N.:

-1.899
+ 78
+ 604

van 2 naar 2
van 0 naar 1
van 1 naar 1

In 1932 was de kiesdeler 4.037, in 1936: 3.124. Deze verlaging redt
de tweede katholieke zetel, en laat de socialisten toe de nieuwe zetel te
veroveren.
Om te achterhalen hoe de vier grote partijen gespreid zijn over de
provincie, en hoe hun aanhang evolueert, hebben wij voor zes jaar berekend hoeveel procent zij in ieder kiesdistrict verwerven. Dat geeft ons dus
de relatieve spreiding van de partijen. (Zie tabel 3.)

Tabel3.

1921

1932
47,36
28,19
13,83
10,59

1936

1946 1958 1968 1977

Brugge

Kath.
Soc.
Lib.
V.N.

52,22
19,01
22,58
2,49

35,77 53,98 55,50 39,85 47,04
26,00 35,53 32,94 28,82 25,84
10,73 8,56 8,97 14,06 10,94
16,22
2,20 17,25 14,57

Oostende

Kath.
Soc.
Lib.
V.N.

46,79 38,60 31,13 45,19 44,40 30,42 36,67
22,48 31,62 28,79 35,07 33,15 28,29 29,45
30,71 18,81 14,96 15,15 20,02 21,90 24,11
10,95 14,35
2,40 17,38 21,67

Veurne

Kath.
Soc.
Lib.
V.N.

64,09 47,32 33,87 57,36 59,28 37,54 33,12
5,28 14,23 13,60 22,50 25,81 20,31 29,05
30,61 20,43 18,65 17,39 11,94 25,68 21,10
17,99 23,99
2,95 16,45 16,71

Diksmuide

Kath.
Soc.
Lib.
V.N.

65,65 49,97 40,91 63,29 64,94 38,00
14,14 8,22 14,77 18,62 20,79
34,34 12,59 13,06 20,84 13,29 14,67
23,27 37,79
3,13 26,52

46,55
17,42
20,46
15,55

177
12

~Tielt

Kath.
Soc.

82,51 67,25 48,91 81,43 80,96 57,41 56,82
17,48 14,82 13,88 17,61 15,85 18,97 14,09

Lib.

V.N.
Roeselare

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Izegem

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Kortrijk

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Menen

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Moeskroen

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Harelbeke

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Ieper

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
Poperinge

Kath.
Soc.
Lib.

V.N.
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17,91 29,55

4,64 8,38
3,17 18,97 20,27

75,24 55,70 46,64 67,76 66,03 46,17 44,73
24,75 26,96 25,87 30,80 25,61 24,40 21,77
5,40 6,33 8,05
6,78 5,03
2,95 23,07 25,43
7,97 12,60
84,15 65,88 49,09 72,80 72,81 50,49 52,67
15,84 22,40 20,39 25 ,33 21,24 24,78 21,85
3,07 5,12 8,55
3,71 1,63
2,86 19,59 16,92
8,00 16,96
66,05 56,92 43,70 60,68 66,50 48,24 48,92
21,69 27,26 26,18 29,34 24,65 24,55 22,83
10,75 8,49 6,53 3,94 7,11 12,20 12,79
1,72 14,10 13,68
6,20 8,90
58,54 49,78 35,49 50,53 54,74 41,65 44,47
35 ,36 38,50 33,97 36,01 35,78 33,92 28,46
6,08 5,06 6,06 4,56 7,80 8,87 8,49
1,65 14,23 16,43
3,67 4,11
48,88 44,11 32,93 43,06 51,63
41,98 41,66 36,38 32,27 40,31
5,78 9,22 7,96 7,88 8,04
2,66 3,33
52,31 54,36
27,99 25 ,94
6,47 9,75
12,37 8,91
66,70 42,09 28,45 57,33 57,42 41,58 47,18
20,49 21 ,95 18,78 26,32 23,18 24,27 22,18
12.79 10,81 9,75 10,75 17,15 17,05 13,62
2,23 17,08 15,88
22,86 28,98
51 ,73 48,91 32,30 59,20 58,63 44,70 53,81
6,09 15 ,81 16,00 20,30 18,85 17,29 16,33
23,58 12,64 16,45 0,51 20,09 22,60 16,40
2,41 15,38 13,44
22,62 26,83

In 1921 heeft de katholieke partij- die echter in de kantons Kortrijk,
Menen, Moeskroen en Ieper in twee groepen uiteenvalt : de Katholieke
Vereniging en de Christen-Werklieden - in 10 van de 12 districten de
volstrekte meerderheid. Deze partij haalt meer dan 80 % in Izegem en
Tielt.Zij is het zwakst in Moeskroen en Oostende. In 1932 heeft de katholieke partij, die haar eenheid overal hersteld heeft, nog slechts in 4 van de
12 districten de meerderheid. Tielten Izegem blijven de sterkste districten,
Moeskroen en Oostende de zwakste. In 1936 bereikt zij haar absoluut
dieptepunt. In geen enkel district heeft zij nog de meerderheid. De sterkste
districten blijven Izegem en Tielt met ongeveer 49 %, de zwakste worden
nu Oostende en Ieper (met 31 en 28,5 % ).
In 1946 herstelt de CVP in 10 van de 12 districten haar volstrekte
meerderheid. Tielt en Izegem blijven de sterkste districten, opnieuw zijn
Oostende en Moeskroen de zwakste. In 1958 behaalt de CVP zelfs in
Moeskroen de absolute meerderheid, en blijft alleen nog in Oostende
onder de helft. Tien jaar later bereikt deze partij haar naoorlogs dieptepunt, op drie districten na heeft ze haar volstrekte meerderheid verloren.
Tielt blijft het sterkste bastion, Oostende het zwakste. Maar Moeskroen
is overgeheveld naar Henegouwen, en het nieuwe district Harelbeke is op
één na het sterkste CVP-district. Deze toestand ondergaat wijzigingen
in 1977 : Tielt en Harelbeke blijven de sterkste, Veurne valt echter nog
slechter uit dan Oostende, de CVP haalt er nog minder stemmen dan in
1936. De gegevens voor 1978 zijn nog niet in ons bezit.
Het zwaartepunt van de socialisten in 1921 ligt in Moeskroen en
Menen, het zwakste punt in Diksmuide, waar zij niet eens opkomen. In
1932 blijven Moeskroen en Menen aan de kop, nu zijn Veurne en Diksmuide het zwakst. Deze toestand blijft ongewijzigd in 1936, wanneer ook
de socialistische partij een dieptepunt bereikt. Omdat in Moeskroen de
communisten succes oogsten, ligt het zwaartepunt van de BSP na de oorlog in Menen, onmiddellijk gevolgd door Brugge en Oostende. De zwakste districten worden Poperinge en Diksmuide. In 1958 is Moeskroen weer
aan de kop, gevolgd door Menen. Tielt wordt het zwakste district. Omdat
Moeskroen weggevallen is in 1968 neemt Menen de eerste plaats in,
gevolgd door Brugge. Tielt laat de laatste plaats aan Poperinge, maar
herneemt deze in 1977, terwijl Oostende en Veurne de koplopers worden.
Op te merken valt dat ten opzichte van 1968, de BSP in 10 van de 12
districten achteruitgaat, in Oostende een lichte vooruitgang van iets meer
dan 1 % boekt, maar in Veurne een sprong maakt van bijna 9 %, waardoor dit district, dat voorheen tot de zwakke broertjes behoorde, één van
de beste socialistische kiesdistricten wordt, hoofdzakelijk dank zij het
succes van één man: G. Mommerency. De gegevens voor 1978 zijn nog
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niet in ons bezit.
Het zwaartepunt van de liberalen in 1921 is het district Diksmuide,
de zwakste districten zijn Tielt, Roeselare en Izegem, waar de liberalen
niet opkomen. In 1932 is Veurne het sterkst, in Tielt komen de liberalen
nog steeds niet op, ook niet in 1936, dit jaar blijft de toestand ongewijzigd.
ln 1946 zien de liberalen het weer niet zitten in Tielt, Roeselare en
Izegem. Weer is Diksmuide het meest liberaal. In 1958 komt Poperinge
aan de kop, op de voet gevolgd door Oostende, terwijl Tielt nog altijd
belet geeft en Izegem het moet stellen met amper 3 %. In 1968 halen de
liberalen in Veurne een vierde van het totaal aantal stemmen, dit zijn de
beste cijfers die de liberalen na 1921 in één van de districten boekten,
terwijl Tielt het zwakke broertje blijft. In 1977 boeken de Oostendse
liberalen de beste score, terwijl Roeselare nu het flauwste resultaat oplevert, op de voet gevolgd door Tielt en Izegem. De gegevens voor 1978
zijn nog niet in ons bezit.
De Vlaamsnationalisten vinden hun electorale aanhang, zowel in 1932
als in 1936, in Diksmuide, in het deels franstalige district Moeskroen
kennen zij uiteraard het minste succes. In 1968 is opnieuw Diksmuide het
sterkst, in 1977 echter Roeselare. Voor deze beide jaren vormt Harelbeke
het zwakke broertje. De gegevens voor 1978 zijn nog niet in ons bezit.
Met andere woorden, in 1921 zijn de katholieken het sterkst in de kiesdistricten waar de liberalen het zwakst zijn (Tielt, Izegem), de socialisten
zijn het sterkst waar de katholieken het zwakst zijn (Moeskroen), en de
liberalen zijn het sterkst waar de socialisten niet opkomen (Diksmuide).
In 1932 komt daarin weinig verandering.
De verkiezingen van 1936 verlopen in het nadeel van de drie traditionele partijen, en vooral in de Westhoek en het centrum (Tielt-Izegem) in
het voordeel van de Vlaamsnationalisten, elders van Rex.
Na de oorlog is de politieke kaart van West-Vlaanderen nagenoeg
dezelfde van de jaren 1920 : de katholieken zijn het sterkst waar de liberalen het zwakst zijn, de socialisten zijn het sterkst waar de katholieken
het zwakst zijn, en de liberalen het sterkst waar de socialisten het zwakst
zijn. Maar in de loop der zestiger jaren zien wij deze toestand evolueren.
In 1977 zijn de katholieken het sterkst waar de socialisten en de liberalen
het zwakst zijn (Tielt, Izegem), de socialisten en de liberalen zijn het
sterkst waar de katholieken het zwakst zijn (Oostende en Veurne). Ondertussen heeft de Volksunie zich stevig ingenesteld in het centrum (TieltRoeselare-Diksmuide), hoofdzakelijk ten nadele van de katholieken. De
Volksunie overtreft overigens de PVV in alle kiesdistricten, behalve
Oostende, Veurne en Poperinge.
Als wij de verkiezingen van 1977 vergelijken met deze van 1932 zien
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wij dat er, in een halve eeuw, zich geen fundamentele veranderingen hebben voorgedaan : de katholieken bekomen ongeveer dezelfde resultaten
in Brugge, Oostende, Diksmuide, en boeken lichte vooruitgang in leper
en Poperinge, en dit ten koste van de Vlaamsnationalisten, omgekeerd
boeken zij verliezen ten voordele van de Vlaamsnationalisten in Roeselare, Kortrijk en gedeeltelijk ook Menen en Tielt. In Tielt gaat hun verlies
vooral naar de liberalen, en in Veurne naar de socialisten. In Brugge,
Oostende, Kortrijk, Ieper en gedeeltelijk ook Izegem, schijnt er een wisselwerking te zijn tussen socialisten en liberalen, maar het is opvallend hoe
de socialisten in vele districten ongeveer dezelfde resultaten behalen in
1932 en 1977 : Brugge, Oostende, Diksmuide, Tielt, Izegem, leper, Poperinge, of enigszins achteruitgaan : Roeselare, Kortrijk. Een gevoelige
achteruitgang is deze van Menen (10 % ), een gevoelige vooruitgang, deze
van Veurne (15 % ). De liberalen zijn overal lichtjes vooruit, behalve te
Brugge waar zij achteruit gaan. De belangrijkste verschillen doen zich
voor bij het vlaamsnationaal kiezerskorps maar het gaat hier om twee
verschillende partijen met een grondig verschillende ideologie : het faseiserende VNV en de nationalistische Volksunie. Beide trekken echter in
hoofdzaak een deel van het katholieke kiezerskorps aan.
Wij kunnen ook de absolute spreiding van de partijen weergeven door
te onderzoeken hoeveel procent van hun totaal aantal stemmen voor de
provincie zij in ieder kiesdistrict verwerven. (De gegevens voor 1978
ontbreken ons nog.) (Zie pp. 182-183.)
Het ligt voor de hand dat alle partijen het grootste deel van hun stemmen bekomen in de twee meest bevolkte kiesdistricten : Brugge en
Kortrijk. In Brugge haalt elke partij ongeveer 1I 6 tot 1I 4 van haar
stemmen. In Kortrijk haalt elke partij tussen 1/ 14 en 1/ 7 van haar stemmen. Brugge is het enige district waar zowel katholieken als socialisten
en Vlaamsnationalisten continu vooruitgaan, en de liberalen, met uitzondering van 1968, continu achteruitgaan.
Maar het behaald aantal stemmen wordt omgerekend tot een aantal
mandaten, en tenslotte zijn het deze die determinerend zijn voor het
bestuur van de provincie. Wij geven ze per kiesdistrict. (Zie tabel 4 pp.
184-188.)
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I. Katholieken

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Moeskroen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

1921

1932

1936

1946

1958

1968

1977

16,49
7,87
4,80
11,09
6,39
9,89
14,68
6,46
5,24

17,79
7,79
4,02
4,77
10,23
6,01
8,63
15,93
7,11
6,65

18,15
8,63
3,89
4,86
9,13
6,82
8,66
14,46
6,81
6,77

18,31
7,83
4,12
5,29
10,40
6,56
8,53
16,02
6,20
5,57

18,77
8,08
4,14
4,64
9,82
6,44
8,20
14,00
6,56
6,01

20,47
8,48
3,88
4,06
10,02
7,20
8,08
14,00
7,23

23,82
8,44
3,12
4,36
9,72
6,45
6,80
14,03
5,67

7,89
4,02

6,98
4,64

6,21
4,08

8,13
4,53

7,46
3,81

6,60
6,72
3,21

7,34
7,02
3,17

1921

1932

1936

1946

1958

1968

1977

18,40
11,59
1,21
7,20
6,43
5,70
14,76
11,96
13,80

20,40
12,30
2,32
2,60
4,34
5,60
5,65
14,12
10,60
12,09

20,82
12,59
2,46
1,54
4,08
5,97
5,67
15,06
10,29
11,80

24,06
12,13
3,23
2,46
4,49
5,96
5,93
13,96
8,83
8,34

24,07
13,03
3,89
2,87
4,15
5,39
5,16
12,82
9,26
10,14

24,75
13,19
3,50
3,71
5,53
6,37
6,63
11,91
9,85

25,87
13,40
5,41
3,23
4,76
6,21
5,58
12,95
7,18

7,43
1,47

7,01
2,89

6,47
3,18

7,45
3,10

6,51
2,64

5,90
6,55

6,93
6,52
1,90

5,09

ll. Socialisten

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Moeskroen
Harelbeke
Ieper
Poperinge
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2,07

lil. Liberalen

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Moeskroen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

/92/

1932

1936

1946

1958

1968

1977

28,38
20,57
9,13
10,60

25,29
18,49
8,44
5,86

23,10
17,59
9,09
6,59

20,84
18,85
8,97
12,52

18,43
22,13
5,06
5,77

9,51
2,67
5,68

3,56
2,36
11,11
3,52
6,76

3,12
1,22
10,10
4,93
6,94

6,75
4,02
7,33

3,20
2,10
10,41
5,68
5,69

23,72
20,05
8,71
5,14
2,66
3,24
2,69
11,63
5,06

19,94
19,98
7,16
6,91
5,16
4,18
3,98
13,21
3,90

6,02
7,39

8,73
5,84

8,47
8,80

10,95
9,73

13,54
7,93

2,67
9,04
5,33

4,74
7,29
3,48

1932

1936

1946

1958

1968

1977

17,21
9,56
6,61
9,62
11,78
3,72
4,53
7,21
2,27
1,73

18,60
8,99
6,23
10,15
12,46
4,16
6,76
7,33
1,78
1,54

20,32
11,92
5,62
6,10
10,48
7,84
8,78
11,32
5,40

22,00
12,03
4,21
7,03
8,21
8,93
7,78
10,15
6,13

21,01
14,20
4,48
4,15
9,87
10,45
6,22
11,18
5,97

16,40
9,29

14,29
7,65

7,89
4,27

3,87
6,85
2,74

3,43
6,72
2,25

IV. Vlaamsnationalisten

1921
Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Moeskroen
Harelbeke
Ieper
Poperinge
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27-11 9-11 9-6 4-12 7-6 24-2 26-6 4-6 11-4 1-6 26-3 23-5 31-3 7-11 10-3 17-4
1921 1925 1929 1932 1936 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965 1968 1971 1974 1977

Tabe/4 .
Brugge

Oostende

Kortrijk

Totaal (15) (17)
9
Kath.
9
5
3
Soc.
2
Lib.
3
1
VN-VU
Rex
Onaf.
Totaal
Kath.
Soc.
Lib.
VN-VU
Rex

(8)
4
2
2

(9)
4
3
2

Totaal (10) (11)
4
Kath.
4
3
Chr. W. 3
Soc.
2
3
Comm.
Lib.
1
1
VN-VU
Rex

9
4
2
1

8
5
2
2

(16)
6
4
1
3
2

10
5
1

(18)
9
5
2
2

8
5
2
3

4
3
2

4
4
1

(10)
4
3
2
1

9
6
1

10
4
2

10
5
1

9
5
2

11
4
1

5
3
1

4
3
2

5
3
1

4
3
2

8
5
2
3

(21)
10
5
3
3

10
6
2
3

3
3
2
2

3
3
2
2

(11)
3
3
3
2

4
3
2
2

(11) (12)
6
6

K.1
3
2
3
1

~
3

4
3
1
1

3
3
1
1
1

6

(10)
5

6

(11)
8

8

7

7

7

(10)
6

5

5

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

2

2

3

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

2

1
2

1
2

}

1
1

1

1
1

1
1

Menen

(5)
Totaal
1
Kath.
Chr. W. 2
2
Soc.
VN-VU
Lib.
Rex

Moeskroen Totaal
Kath.
Chr. W.
Soc.
Comm.
Lib.
Rex
Harelbeke

~

Totaal
Kath.
Soc.
Lib.

(5)

(6)
1
2
2

~
2

}

3

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1

(5)

(6)

3
1
1

3
2
1

1
1

naar Henegouwen

(6)

(5)
1
1
2

1
1
2

2 }
2

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2
1

2

-

3

3

4

4

3

3

2

2

1
1
(4)
3
1

3
1

3
1

.......
Oo
0\

Diksmuide

Roeselare

Veurne

Izegem

Totaal
Kath.
Soc.
VN-VU
Lib.

(5)
3

Totaal
Kath.
Chr. W.
Soc.
VN-VU

(5)
4

(4)

1

1

Totaal
Kath.
Soc.
VN-VU
Lib.

(3)
2

2

(4)*
2
1
1

~

2
1
1

3
1

2

1

4

4

4

3
1

2
1

2

-

} 2

3

1

Totaal
(6)
Kath.
5
Chr. W.
Soc.
1
VN-VU

1
1

~
1
1

2

3

3

3

(5)
4

1

1

1

1

2

1
1

2

1
1

1
1

4

4

(5)
3

1
1

2

}

2
1
1

2

-

-

* Buitengewone verkiezingen van 20.11.1925.

1
1

3
1

3

2

1
1

1

1
1

2
1
1

(6)
4

3

4

3

3

2

2

3

3

1

2

1

2

1
1

2

1
2

1
2

2
1

2
1

2
1

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

(6)

1

(4)
2

2
1
1

3
1

3
1

3
1

3
1

1

1

1
1

-

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

(5)
3

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

----

Tielt

leper

Poperinge

.....

~

Totaal
(7)
Kath.
6
Chr. W.
1
Soc.
VN-VU
Onaf.
(7)
Totaal
4
Kath.
Chr. W. 1
1
Soc.
Lib.
1
VN-VU
(4)
Totaal
Kath.
2
W.
Chr.
1
Soc.
Lib.
VN-VU
Onaf.
K.1

4
1
1
1
(5)
2

2
1
(3)
2

-

(7)

5

(6)*
3

1
1

1
2

2

(7)
3

1

2

1

2

1

3

2

(4)
2

3

(3)
2

2

1

2

2

(2)
1

1

1

1

-

1

1
1

1

1

-

1

~

}

1
1
K.1

:}
~

}

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4

(6)
4

4

4

4

3

3

3

2

3

3

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2
1

1
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2

(3)
2

2

1

1

1
1

--

1

1

* Buitengewone verkiezingen van 19.07.1936.

1

-

-

-

1

-

.....
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Tabel. 5. Oude en nieuwe raadsleden .

1921 1925 1929 1932 1936 1946 1949 1950 1954 1959 1961 1965 1968 1971 1974 1977
O IN

O IN

O IN

O IN O IN

O IN O IN

O IN

O JN

O JN

O JN

O IN

O IN

O IN

O IN

O IN

Brugge

Tot.

1S
17
17
17
16
3112 12JS 1413 11 16 1016

16
16
16
16
16
16
18
18
3Jl 3 11 IS 1S I1 11 IS 1016 11 JS 1018 1S I3

Oostende

Tot.

8
216

9
712

9
613

9
316

9
712

9
3J6

9
712

9
811

9
712

9
910

9
811

10
6!4

10
713

10
SIS

11
714

10
218

11

11

11

813

10
416

11
11
714 11 10

11
714

912

11
813

10
SIS

10
812

10
713

11

813

10
SIS

11

813

813

12
71S

6
313

6
SJ1

6
SJ1

6
Sl1

312

4
3:1

4
311

4
212

5

411

6
412

Kortrijk
Menen
Harelbeke
Moeskroen
Diksmuide

Tot.
Tot.

s

s

5

s

s

s

s

s

s

s

s

114

312

312

411

411

312

411

SlO

411

SlO

411

Tot.
Tot.
Tot.
Tot.

11

813

s

s

s

s

s

114

411

312

411

6
SJl

6
2i4

6
412

6
Sl1

6
412

6
412

6
412

s

4
311

4
311

4
212

4
212

4
212

4
113

4
410

4
212

4
212

4
212

4
311

4
113

4
212

4
113

212

4
311

4
212

4
311

4
410

4
014

s

s

s

5

s

s

s

s

411

411

411

411

312

312

312

411

6
214

6
313

213
Roeselare

21
21
18
919 1S I6 13 18

s
114

4

4
4 [0

4
3[1

4
2 [2

3
1[2

4
1[3

4
2 [2

4
2 [2

4
3[1

Izegem

Tot.

6
3[3

6
3[3

6
6 [0

6
3[3

5

5

5

5

5

5

5

5

4 11

3[2

4 [1

5 [0

3[2

5 [0

4 [1

3[2

Tot.

4
2[2

4
4[0

Tot.

Tielt

4
0 [4

4
3[1

Veurne

4
2 [2

4
2 [2

4
3[1

5

5

5 [0

3[2

6
4 [2

3 [2

4
3[1

5

7

7

7

7

5 [2

5[2

6
2 [4

6
5 [1

6
6 [0

6
5[1

6
5 [1

6
6 [0

6
5 [1

6
4[2

6
5 [1

7

5 [2

6
313

7

1[6

6 [1

6 [1

Ieper

Tot.

7
4 [3

5
2[3

5
2 [3

5
2 [3

7
2[5

7
2 [5

6
3[3

6
5 [1

6
412

6
6 [0

6
4 [2

6
4 12

6
4[2

6
3[3

6
4 [2

6
4 [2

Poperinge

Tot.

4
2 [2

3
2 [1

3
2 [1

3
3i0

4
311

4
0 [4

3
1[2

3
2 [1

3
1[2

3
1[2

3
2[1

2
1[1

2
l il

2

lil

3
3[0

3
3[0

23 [57 53 [27 56 [24 50[30 52 [28 24[56 53 [27 73 [7 56 [24 64[16 59 [21 48 [32 59 [21 48 [32 61 [29 59 [31

.......
Oo
'0

3. SOCIOLOGISCHE BENADERING VAN DE VERKIEZINGSUIT·
SLAGEN.
Tot nog toe hebben wij de provincieraadsverkiezingen onderzocht op
hun politieke resultaten. Wij kunnen ze echter ook vanuit een meer sociologisch standpunt benaderen, namelijk in welke mate wordt het politiek
personeel van de Raad vernieuwd door de verkiezingen.
Wij onderzoeken dus, per verkiezing en per district, hoeveel uittredende
leden opnieuw verkozen worden ( = oude leden) en hoeveel nieuwverkazerren hun intrede doen ( = nieuwe leden). (Zie tabel5, p. 188).
In totaal waren bij de 16 verkiezingen van 1921 tot en met 1977
1.300 mandaten te begeven.
Als wij deze verhoudingen in procenten omrekenen vernemen wij dat
71 ,25 %
70,00 %
40,00%
37,50%
35,00%
33,75 %
33,45 %
32,23 %
30,00%
26,25 %
20,00 %
8,75 %

van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in
van de provincieraadsleden vernieuwd werd in

1921
1946
1965 en
1932
1936
1925 en
1977
1974
1929 en
1961 en
1958
1950

1971

1949

1954
1968

Dat komt hierop neer dat in 1921 en 1946 meer dan 2/ 3 van de Raad
werden vernieuwd. 1921 is de eerste verkiezing volgens het algemeen
enkelvoudig mannenstemrecht en met evenredige vertegenwoordiging, en
1946 is de eerste provincieraadsverkiezing na tien jaar, en na uitschakeling van twee partijen. Voor de verkiezing van 1950 hadden de partijen
in principe dezelfde kandidaten van 1949 voorgedragen.
Bij 12 van de overige 14 verkiezingen worden tussen 30 en 40 % van
de mandaten vernieuwd. Dat is dus ongeveer 1/ 3. (In 1978: 24,44% ).
Als wij de verkiezingen per kiesdistrict onderzoeken stellen wij vast dat
de belangrijkste wijzigingen zich niet op hetzelfde ogenblik voordoen. (Wij
beperken ons tot de periode na de Tweede. Wereldoorlog.)
Wij moeten echter rekening houden met de uitbreiding van het aantal
mandaten. Zo, bijvoorbeeld, worden er te Brugge in 1965 8 nieuwe provincieraadsleden verkozen (hetzij 44,44 %) maar daarin zijn begrepen
2 nieuwe zetels (hetzij 11,11 %) wat dus de gewone verschuiving herleidt
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tot 1/3. Hetzelfde geldt voor Oostende in 1965, waar vier nieuwe provincieraadsleden verkozen worden, waarvan 1 nieuw mandaat, enz.
Als wij daarmee rekening houden situeren zich de belangrijkste vernieuwingen in het kiesdistrict.
Brugge
in
Oostende in
Kortrijk in
Menen
in
Diksmuide in
Roeselare in

met 9 nieuwe raadsleden of 50 %
met 5 nieuwe raadsleden of 50 %
met 5 nieuwe raadsleden of 50 %
met 2 nieuwe raadsleden of 40 %
met 3 nieuwe raadsleden of 75 %
met 3 nieuwe raadsleden of 50 %
( + 1 nieuw mandaat)
Veurne
in 1965, 1971 en 1974 met 2 nieuwe raadsleden of 50%
Ieper
in 1971
met 3 nieuwe raadsleden of 50 %
Poperinge in 1965, 1968 en 1971 met 1 nieuw raadslid of 50%
1971
1971
1965
1977
1968 en 1974
1974

Hoe geringer het aantal mandaten, hoe meer procent 1 mandaat vertegenwoordigt. In Poperinge is dit van 1965 tot 1971 : 50 % !
In feite staan wij, tussen 1965 en 1974, met de aflossing van één politieke generatie (die van na de oorlog) door een andere. Hierbij doen zich
geen grondige partijpolitieke verschuivingen voor.
Wij kunnen de vernieuwing van de provincieraad op een enigszins
andere manier onderzoeken : Hoe lang behoudt een provincieraadslid zijn
mandaat? Want in de voorgaande berekeningen maakten wij geen onderscheid tussen de nieuwe provincieraadsleden die een uittredend lid verslaan in de verkiezing, of integendeel hem opvolgen omdat hij vrijwillig,
of gedwongen (de leeftijdsgrens van 65 jaar in de CVP) ontslag neemt.
Wij hebben daarvoor het gemiddelde berekend voor de 425 raadsleden
wier mandaat in 1977 voltooid is, en wij komen tot een totaal gemiddelde
van 8 jaar en 4 maanden, hetzij ruim twee normale legislaturen. Dit
gemiddelde verschilt per partij .
Voor de katholieken
Voor de socialisten
Voor de liberalen
Voor de VNVers
Voor de Volksunie
Voor de Rex
Voor de communisten

is dit 9 jaar en 6 maanden
is dit 8 jaar en 3 maanden
is dit 6 jaar en 1 maand
is dit 6 jaar en 8 maanden
is dit 4 jaar en 5 maanden
is dit 5 jaar en 3 maanden
is dit 2 jaar en 2 maanden

Deze cijfers hebben maar zin voor de eerste drie partijen die gedurende
gans de periode 1921-1977 aan de verkiezingen deelnamen.
Stippen wij aan dat als wij het totaal aantal mandaten, dat ter beschik-
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king stond bij de 16 verkiezingen van 1921 tot 1977, namelijk 1.300,
delen door het aantal effectieve raadsleden, namelijk 513, dan bekomen
wij ongeveer hetzelfde cijfer: 2,53 mandaten per raadslid. De afwijking
komt van de 97 raadsleden die als plaatsvervanger van een overleden of
ontslagnemend lid, in de loop van een legislatuur in de Raad zijn
gekomen. Het merendeel onder hen verdwijnt echter bij de volgende
verkiezingen.
Men zal zich herinneren dat in de periode vóór 1921 de gemiddelde
ambtstermijn 12 jaar en 4 maanden was, of ruim 3 mandaten 3 • Wij kunnen
deze vermindering van de ambtstermijn op verschillende wijze interpreteren : grotere instabiliteit van het mandaat, tengevolge van fellere politieke strijd ? Grotere onverschilligheid van de mandatarissen tegenover
een mandaat dat politiek weinig rendabel is ? Of grotere democratisering
van het politiek leven ?
Het vervolg van ons onderzoek zal hierop pogen een antwoord te geven.
De kortere ambtstermijn en de uitbreiding van het aantal mandaten
brengen vanzelfsprekend mee dat in de periode na 1921 (57 jaar) er meer
provincieraadsleden zijn dan in de periode 1836-1921 (85 jaar). Voor
deze laatste periode telden wij 480 raadsleden, van 1921 tot 1978 tellen
wij 527 verkozen raadsleden en aangestelde plaatsvervangers, waarvan 228
in de periode 1921-1945 en 299 in de periode 1946-1978. Van deze 527
raadsleden zijn er echter 14 die onmiddellijk na hun verkiezing verzaken,
meestal omdat zij een parlementam mandaat verworven hebben, en derhalve hun provinciaal mandaat afstaan aan hun plaatsvervanger. Dit is
een verschijnsel dat zich in de vorige eeuw praktisch niet voordeed. Het
geeft in sommige gevallen een deuk aan het normale democratische spel
van de verkiezingen, omdat een populaire figuur als gangmaker optreedt
voor iemand die het anders misschien niet zou halen.
Per partij zijn de 527 raadsleden verdeeld als volgt :
katholieken : 262
socialisten :
119
liberalen:
55
VNV:
33
rexisten:
9
communisten :
3
volksunie:
32
verzaken:
14

a L. Schepens, o.c., p. 240.
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In de katholieke partij vertegenwoordigen de zelfstandigen en middenstanders vóór 1946: 41,96 %; na 1946: 43,97 %; de Christen-Werklieden en ACW vóór 1946: 31,25 %; na 1946: 36,74 %; de landbouwers vóór 1946: 26,78%; na 1946: 19,27 %.

4. SOCIO-POLITIEKE SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIERAAD.
In onze vorige studie 4 gaven wij de samenstelling van de provincieraad
vóór 1921, naar leeftijdsgroepen op het ogenblik van hun ambtsaanvaardmg. Wij vergelijken met de provincieraad na 1921 en maken het onderscheid tussen de raadsleden vóór en vanaf 1946.
35-44 45-54 55-64 65-74

+ 75

onbekend totaal

Ouderdom

25-34

1836-1921

25,53% 27,44 25,31 14,68

2,97

0,85

3,19

470

1921-1945
1946-1977
Totaal

21,05% 35,08 21,92 14,03
18,72 39,13 28,42 10,70
19,73 37,38 25,61 12,14

3,50
2,34
2,84

1,75
0
0,75

2,63
0,66
1,51

228
229
527

Er komen dus minder jongeren in de provincieraad, en meer gedaagde
personen: de groep 35-54 jaar vertegenwoordigt 57 % voor 1946 en
67,55 % na 1946.
De 'cursus honorum', zoals wij die voor de 19e-eeuwse provincieraadsleden beschreven hebben, wordt vanaf 1921 vervangen door een gans
ander type van politieke carrière.
Wij kunnen het politiek profiel van de meeste provincieraadsleden
herleiden tot drie types. Naargelang zij arbeiders en bedienden zijn, of
landbouwers of middenstanders en zelfstandigen.
De eerste categorie vertoont in de katholieke en socialistische partij het
volgende patroon: in hun jeugd een leidende functie in KAJ, VKAJ of
wel bij de Jong Socialisten of Rode Valken, daarna een leidende functie
of vrijgestelde van het ACW, de KWB, ofwel het ABVV en zijn beroepscentrales, of nog de mutualiteiten, met al of niet daarnaast een leidende
functie in de CVP ofwel de BSP. Meestal doorlopen deze personen een
opgaande carrière, van leidinggevende functie op het plaatselijk niveau,
naar arrondissementeel, provinciaal en soms nationaal niveau. Het gevolg
4

o.c., p. 345.
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van deze recruteringswijze is dat de arbeiders, op het politieke vlak, hoofdzakelijk door bedienden vertegenwoordigd worden! Wij komen daar later
op terug.
De landbouwers hebben zich meestal verdienstelijk gemaakt, in hun
jeugd in de BJB of KLJ, en nemen daarop leidende functies waar in de
Belgische Boerenbond, en haar vele beroepsorganisaties, of in de KVLV.
Ook daar verloopt de evolutie van plaatselijk naar gewestelijk of nationaal
vlak. Enkele boeren maken zich verdienstelijk in de Bond van Jonge en
Grote Gezinnen, ma:1r het zijn eerder de middenstanders en zelfstandigen
die deze Bond aangeven als één van de niveau's van de machtsverwerving.
Deze middenstanders en zelfstandigen beschikken over het geringste
aantal gestructureerde organisaties. Een aantal onder hen komen uit de
jeugdbeweging : Chiro of KSA, ook wel eens de Scoutsbeweging. Daarop
nemen zij leidende functies waar bij de Jonge Middenstanders, om vervolgens in het NCMV of CMBV zich verdienstelijk te maken, vaak ook in
één of andere specifieke beroepsorganisatie. Een niet onaanzienlijk aantal
heeft ook een bestuursfunctie bij de Vormingsinstituten voor de KMO.
Bij de Vlaamsnationalisten en de liberalen die niet over een net van
beroepsorganisaties, en slechts enkele syndicaten en mutualiteiten beschikken, komen ~nkele raadsleden voor die aan het patroon van de middenstanders en zelfstandigen beantwoorden. De zeldzame notabelen die nog
voorkomen hebben een vrij beroep, advokaat, geneesheer of notaris, of
zijn beheerders van maatschappijen. Zij maken hun carrière langs zuiver
politieke weg.
Men mag de betekenis van de politieke carrière zoals ze hierboven werd
getypeerd, niet onderschatten.
De negentiendeeuwse politieker was een notabele, een man wiens gezag
stoelde op zijn persoonlijke kwaliteiten, maar ook en voor een aanzienlijk
cteel op het belang van zijn sociale rang: grootgrondbezitter, eigenaar van
huizen (brouwer) of herbergen (notaris) 5 en op de omvang van zijn sociale
en politieke relaties, die functie waren van zijn maatschappelijke stand.
De twintigeeuwse politieker is van een gans ander type. In de eerste
plaats is zijn carrière afhankelijk van zijn persoonlijke kwaliteiten, en
vooral dan van zijn capaciteit tot dienstbetoon aan zijn medeburgers, met
voorrang voor het dienstbetoon binnen de vele organisaties die min of
meer partijgebonden zijn. Sinds de Eerste Wereldoorlog en meer nog
sinds de Tweede staan wij met sterk georganiseerde partijstructuren, die
vertakkingen hebben in syndicaten, mutualiteiten en beroepsorganisaties.
De partijdiscipline is geen ijdel woord. Anderzijds speelt de omvang van
s Cfr. L. Schepens, o.c., p. 335.
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de sociale en politieke relaties van de kandidaat zo mogelijk nog een
belangrijker rol. De keuze van de kandidaten wordt in niet geringe mate
bepaald door de mogelijkheid die hun ambt of beroep biedt om een
bepaalde fractie van het kiezerskorp3 aan te spreken. Wij zien in de samenstelling van de verkiezingslijsten hoe b.v. de derde leeftijd beoogd wordt
door kandidaten die reeds met pensioen zijn. De waaier van beroepen die
na 1921 in de provincieraad vertegenwoordigd zijn zal dit verder illustreren.
Het gevolg van deze vernieuwing, en in feite democratisering van het
politieke leven is enigszins contradictorisch. Wij zijn terechtgekomen in
een democratie waar de politieke mandaten worden toegekend weliswaar
door de massa, maar op voordracht van de partijen (en vaak van de partijbesturen- wij komen daar straks op terug) en meestal in functie van de
wijze waarop de kandidaten zich hebben verdienstelijk gemaakt binnen de
partijgebonden organisaties. In zekere zin monden wij aldus uit in een
soort democratisch corporatisme, waarin de politieke mandataris veel meer
de vertegenwoordiger is van de organisatie waartoe hij behoort, dan van
de provincie die hij, blijkens art. 62 van de provinciewet, moet vertegenwoordigen. Waarmee niet beweerd wordt dat politieke mandatarissen hun
dienstbetoon zouden beperken tot de sociale organisatie waaruit zij
stammen!
Hoever de macht van de partijen strekt blijkt wel uit een beslissing van
de Raad van 7 oktober 1975, een krediet van 450.000 fr. in de begroting
in te schrijven om ieder raadslid toe te laten zich voor 5.000 fr. politiek
te vervolmaken. Zo heet het officieel. Een voorstel van één van de kleinere
partijen om het globaal krediet in evenveel gelijke delen te verdelen als
er partijen in de Raad vertegenwoordigd zijn (nl. 4), met als argument
dat de kosten van bijscholing voor iedere partij dezelfde zijn, wordt verworpen, en er wordt beslist naar rato van het aantal raadsleden van iedere
partij, het krediet aan de provinciale secretarissen van deze partijen over
te maken. In feite worden deze kredieten gebruikt om de partijwerking
en de studiediensten van de partijen te financieren.
Dank zij de studie van W. Dewachter 6 kennen wij in grote lijnen het
mechanisme van de kandidaatstelling bij de verkiezingen. Voor de CVP
volstaat het, in principe, sinds enkele jaren lid te zijn van de partij . Sinds
1968 werd de leeftijdsgrens van 65 jaar ingevoerd, benevens het verbod
van cumul voor sommige politieke mandaten. Voor de BSP zijn de voorwaarden : sinds meerdere jaren lid zijn van de partij, het socialistisch
vakverbond en de mutualiteit, en ook voor een bepaald bedrag aankopen
·G

o.c., p. 114 e.v.
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verrichten bij de socialistische coöperatieve en geabonneerd zijn op de
partijpers. Voor de PVV en de Volksunie schijnt het lidmaatschap van de
partij sinds enkele jaren, voldoende te zijn.
Bij al de partijen schijnt de samenstelling van de lijsten te gebeuren op
arrondissementeel niveau. Het is dus het arrondissementeel bestuur of de
arrondissementele raad van elke partij die in principe over de kandidaturen beslist, op voordracht van de plaatselijke afdelingen. Deze duiden
meestal de kandidaten aan die door de grote sociale organisaties zijn
voorgedragen. Uitzonderlijk worden ook wel eens onafhankelijke kandidaten aangeduid. De macht van de plaatselijke afdelingen wordt, naargelang de partij, in meer of mindere mate afgezwakt door het belang dat
gehecht wordt aan de uitspraak van de poll. Volgens Dewachter is deze
het grootst bij de socialistische partij en onbestaande bij de Volksunie.
In elk geval heeft Dewachter berekend dat de deelnemers aan de poll
ongeveer 50 % of minder van de partijleden in elk arrondissement vertegenwoordigen en nauwelijks 5 % van de partijkiezers. In sommige arrondissementen wordt de poll voor de CVP gevormd door een 'Raad van
Afgevaardigden' aangeduid door de plaatselijke besturen a rato van 1
afgevaardigde voor 25 - en soms voor 50 - leden. De macht van de
arrondissementele besturen wordt anderzijds ook, naargelang de partij, in
min of meer aanzienlijke mate beknot door de macht die toegekend wordt
aan hogere partij-instanties : federale of nationale besturen, om betwistingen te beslechten, en meer nog om kandidaten buiten poll op de lijst te
plaatsen, of de voorgestelde volgorde van de kandidaten te wijzigen, in
het belang van de partij.
Zoals in de negentiende eeuw wordt de provincieraad blijkbaar nog
altijd aanzien als een tussenschakel tussen het gemeentelijk en het nationaal mandaat.
Wij hebben voor al de raadsleden een telling gedaan van hun politieke
antecedenten. De uitslag luidt als volgt :
Van de 513 raadsleden die effectief een mandaat hebben uitgeoefend
zijn er 7,60 % waarvan ons de politieke antecedenten niet bekend zijn.
De katholieken vertegenwoordigen 51,07 %. Voor 5,34% is het ons
niet bekend of zij een gemeentelijk mandaat hebben uitgeoefend; 24,42 %
heeft geen gemeentelijk mandaat uitgeoefend vóór hun provinciaal mandaat; 44,27 % was gemeenteraadslid vóór, tijdens of onmiddellijk na hun
provinciaal mandaat; 14,50% was schepen en 11,45 % was burgemeester
op het ogenblik dat zij voor de provincieraad verkozen werden.
De socialisten vertegenwoordigen 23,28 % van het totaal aantal raadsleden. Hiervan is voor 10,92 % niet bekend of zij een gemeentelijk mandaat uitoefenden; 14,28 % had er geen; 65,54% was gemeenteraadslid
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voor, tijdens of onmiddellijk na het provinciaal mandaat; 7,56 % was
schepen en 1,68 % was burgemeester op het ogenblik van hun verkiezing
tot provincieraadslid.
De liberale provincieraadsleden vertegenwoordigen 10,72 % van het
totaal. Van 7,27 % weten wij niet of zij een gemeentelijk mandaat hebben
bekleed; 58,18 % was vóór, tijdens of onmiddellijk na zijn provinciaal
mandaat, gemeenteraadslid; 14,54% was schepen en 5,45 % was burgemeester op het ogenblik van hun verkiezing tot provincieraadslid; 14,54 %
bekleedde geen mandaat.
De Vlaamsnationalisten vormen 12,67 %. Van 12,30% is ons niet
bekend of zij een gemeentelijk mandaat hebben uitgeoefend; 26,55 %
bekleedde er geen; 50,76% was vóór, tijdens of onmiddellijk na hun
provinciaal mandaat gemeenteraadslid; 6,15 % was schepen en 4,61 %
burgemeester op het ogenblik van hun verkiezing tot provincieraadslid.
Opvallend is dat, op één na, evenveel Vlaamsnationalisten tijdens hun
provinciaal mandaat gemeenteraadslid geworden zijn als ervoor. Bij de
andere partijen is dit 18,10% voor de katholieken, 24,35 % voor de
socialisten en 31,25 % voor de liberalen.
Rekening houdend met Rex en de communisten kunnen wij samenvattend zeggen dat 22,61 % van de provincieraadsleden geen, en 69,78%
wel een gemeentelijk mandaat bekleedden vóór, tijdens of onmiddellijk
na hun provinciaal mandaat. Voor 7,60 % beschikken wij niet over
inlichtingen daarover. Er dient nog aangestipt dat enkele zeldzame provincieraadsleden geruime tijd vóór of na hun provinciaal mandaat, een
gemeentelijk mandaat bekleed hebben.
Uit de raad vóór 1921 kwamen 36 volksvertegenwoordigers en 20 senatoren en provinciale senatoren voor. Vijf onder hen werden minister. Met
andere woorden 11,42 % van de provincieraadsleden bekwamen een
parlementair mandaat.
Uit de raad na 1921 komen in totaal 50 parlementairen voor, hetzij
9,48 %. Verdeeld als volgt:
1. Volks vertegenwoordigers

Katholieken
Socialisten
Liberalen
Vlaamnationalisten

Vóór 1946

Na 1946

5
2
4

8
3
3
1

11

15
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2. Senatoren
Katholieken
Socialisten
Liberalen
Vlaamsnationalisten

5

3
1
1
2

10
1
2

7

18

Bovendien weigerde een VNV lid van de Bestendige Deputatie in 1939
een mandaat van senator. Onder de CVP provincieraadsleden na 1946 was
er 1 die vóór 1940 parlementair geweest was.
In de socialistische partij schijnt dus duidelijk de tendens te bestaan
om provincieraadsleden als plaatsvervangers van de senatoren aan te
duiden. De provincieraad is dus veel minder dan vroeger een bakermat
voor parlementairen, en nog veel minder voor ministers : slechts 3 provincieraadsleden, 1 van elk van de drie traditionele partijen, brachten
bet tot staatssecretaris of minister. Voegen wij hieraan toe dat slechts
1 provincieraadslid ontslag genomen heeft om arrondissementscommissaris
te worden, en 1 om vrederechter te worden.
Ook deze vaststellingen laten een dubbele interpretatie toe : minder
gewicht van het provinciaal mandaat ofwel grotere democratisering van
het politieke leven ?
Duidelijk in de richting van een grotere democratisering wijst de ventilatie van de beroepen van de provincieraadsleden. Men zal zich herinneren
dat de oude raad, vóór 1921, was samengesteld uit 'notabelen' 7 •
28,72
21 ,06
15,42
7,65
. 2,12
enz.

%
%
%
%
%

eigenaars
nijveraars
notarissen
brouwers
landbouwers

De arbeiders kon men op de vingers van één hand tellen.
Wij maken het onderscheid tussen de provincieraad van 1921 tot 1945,
en van 1946 tot 1978.

1
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L. Schepens, o.c.! p. 319.

Vóór 1946
Zonder beroep
Nijveraars, handelaars, KMO
Bedienden
Landbouwers, veeproducenten
Advokaten
Arbeiders
Notarissen
Directeurs van coöperatieven
Geneesheren
Veeartsen
Handelsreizigers
Beheerders van maatschappijen
Diversen

2,34%
30,04
24,88
14,08
7,98
5,16
3,75
2,81
1,87
1,40
1,40
0,93
0,93

Na 1946
4,79%
20,95
35,62
10,77
5,98
2,69
1,49
1,19
2,69
0,59
0,89
1,19
1,19

Na 1946 komen echter nieuwe beroepen voor in de provincieraad:
Onderwijzers
Sociale assistenten en raadgevers
Gepensioneerden
Architecten
Fiscale en economische raadgevers
Directeurs van ziekenhuizen

2,39%
2,09%
2,09%
1,49%
1,19 %
0,59 %

Nieuw is ook het feit dat na 1921 22 vrouwen, of 3,79 %, zetelden
in de provincieraad, waarvan 2 vóór 1946. De meesten verklaren zich
"zonder beroep" waarmee zij willen aanduiden dat zij de roeping van huismoeder vervullen.
Op socio-professioneel vlak staan wij dus na 1921 met een gans nieuwe
raad; het zijn niet langer meer de notabelen, maar de burgers die er
zetelen. Werkelijk alle beroepen zijn vertegenwoordigd in de raad : schoenmakers, velomakers naast verzekeringsmakelaars, een meetkundige schatter of een vroedvrouw, en zelfs ... een mollenvanger! Opvallend ook de
toenemende belangstelling voor de derde leeftijdsgroep die zich uit in de
verkiezing van gepensioneerden. De grootste verschuiving is evenwel het
opkomen van de 'bedienden', die na 1946 de belangrijkste socio-professionele groep vormen- ruim l / 3 van de raad. Daarbij is het wel merkwaardig dat deze bedienden in hoofdzaak de vertegenwoordigers zijn van
de arbeiders ! De arbeiders zelf vertegenwoordigen minder dan 3 % van
de raadsleden, na 1946. Deze anomalie is te verklaren door het feit dat
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arbeiders die leidende functies bekleden in de syndicaten of de mutualiteiten hun werktenue willen ruilen voor een witte boord, en het beste
van hun tijd achter een schrijftafel doorbrengen.
Tenslotte moeten wij er nog op wijzen dat onafhankelijke kandidaten
op scheurlijsten nog zeer weinig voorkomen. In 1921 is er een katholieke
scheurlijst te Poperinge; in 1929 een katholieke scheurlijst te Brugge en
een te Tielt, die elk een provinciaal mandaat halen. In 1954 en 1961
komen in Veurne, Diksmuide en Oostende onafhankelijke liberalen op,
en af en toe een eenpersoonslijst die echter nooit meer dan enkele honderden stemmen haalt. In Menen moet een individuele lijst het in 1932 stellen
met 28 stemmen ! De hoge kosten voor de verkiezingspubliciteit maken
het steeds moeilijker als individu op te komen tegenover georganiseerde
partijen, die gespecialiseerde publiciteitsbureaus aanspreken om hun verkiezingspropaganda te voeren 8 •

5. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAADSLEDEN.
De gewone zittingen van de provincieraad worden door een opvallend
hoog aantal raadsleden bijgewoond. Steekproeven wijzen uit dat het
minste aantal aanwezigen niet onder de 70 % daalt, terwijl procenten van
90 en meer frekwent voorkomen. Wij weten echter dat sommige raadsleden er zich mee vergenoegen het aanwezigheidsregister te ondertekenen.
Het is ook normaal dat op iedere gewone zittijd na de verkiezingen meer
aanwezigen zijn dan tijdens de andere zittijden. De eerste debatten na de
verkiezingen kennen meestal ook een levendiger verloop dan de andere.
Wie de verslagen van de debatten van de raad overloopt, heeft echter
niet de indruk dat 70% of meer leden aanwezig zijn. De debatten worden
gevoerd tussen de woordvoerders van iedere partij en een aantal leden
van de Bestendige Deputatie - waarvan sommige uitblinken door hun
gevatte en geestige, andere door hun beknopte en laconieke antwoorden.
Naast de officiële woordvoerder heeft ongeveer iedere partij zijn vrijbuiter van dienst, die meestal welbespraakt is en wat meer animo in de
debatten brengt.
Kortom de debatten worden gevoerd door nog minder raadsleden dan
in de 19e eeuw. Dat is deels ook te wijten aan het feit dat het openbaar
debat voorafgegaan werd door discussies binnen elke fractie, en door

s Cfr. Ch. Picque & Fr. Du Four, Verkiezingscampagnes. Kiesstelsels en over- ,
redingstechnieken, catalogus, Brussel 1977, 187 p.

200

besprekingen in de schoot van één van de vier commissies van de Raad,
zodat het openbaar debat niet veel meer dan een herhaling is van een
debat dat reeds op kleinere schaal werd gevoerd en afgerond.
Wij vinden de namen van de provincieraadsleden die opvallen, hetzij
door hun technische kennis, hetzij - meestal als zij tot de oppositie
behoren - door hun harde kritiek op het beleid van de Bestendige Deputatie, terug in de vele adviserende commissies die de provinciale overheid
bijstaan.
In 1930 waren er 16 van dergelijke commissies, en er wordt door de
oppositie geklaagd over de eenzijdige (politieke) samenstellingen ervan,
in 1975 zijn er 45, en de samenstelling is veel meer verdeeld over de 4
partijen, vooral sinds de jaren 60. Sommige van deze adviserende commissies zijn opgericht ingevolge een wetsbepaling, de meeste echter op
initiatief van de Bestendige Deputatie. Het zal wel een gebruik zijn, zo
oud als de politiek zelf, om sommige van deze commissies te bevolken,
niet alleen met experten, maar ook met "lastige klanten", aan wie aldus
de gelegenheid geboden wordt hun kritiek te spuien in een beperkte groep
- ver weg van de openbare tribune - , en tevens te tonen tot wat ze
positief in staat zijn.
Naast deze 45 commissies bestaan ook nog een steeds toenemende
reeks organismen waarin de Provincie vertegenwoordigd is. Het is
de Bestendige Deputatie die deze vertegenwoordigers eigenmachtig aanduidt, vanaf 8 oktober 1959 wordt kennis gegeven aan de Raad van
de aanduidingen door de Bestendige Deputatie. In 1970 waren er 156
dergelijke mandaten. In 1975 zijn dat niet minder dan 246 plaatsen van
lid van de beheerraad, afgevaardigde op de algemene vergaderingen, commissaris, lid van het toezichtcomité of plaatsvervanger in 61 organismen,
die onder 68 van de 90 provincieraadsleden en 11 meestal gewezen raadsleden verdeeld worden. Op 9 oktober 1975 drukt de oppositie er haar
voldoening over uit dat de verhouding van de verdeling van deze mandaten tussen de leden van de Bestendige Deputatie en de raadsleden sinds
1970 in gunstige zin geëvolueerd is voor deze laatste (66,31 % tegen
41,02% in 1970), anderzijds is het aantal mandaten dat naar andere
personen dan provincieraadsleden gaat drastisch verminderd (7,48 % in
1975 tegen 16,66% in 1970).
Men kan zich wel vragen stellen over de verdere evolutie van deze
steeds aanzwellende drang om organismen op te richten waarbij de (provinciale) overheid financieel betrokken is, en theoretisch ook, in de persoon van haar vertegenwoordigers toezicht uitoefent; maar deze organismen, waarvan vele toch - speciaal dan de intercommunales - overheidstaken vervullen, zijn tegenover de verkozen politieke lichamen geen ver-
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antwoording verschuldigd over hun beheer. De enige controle die op hen
uitgeoefend wordt is van administratieve, niet van politieke aard, terwijl
hun samenstelling zelf heel dikwijls politiek afgewogen is.

6. HET BUREAU VAN DE RAAD EN DE BESTENDIGE DEPU·
TATIE.
Een belangrijk moment bij de opening van elke zittijd is de verkiezing
in de schoot van de Raad van het bureau. Een nog belangrijker moment
bij het begin van elke nieuwe legislatuur, is de verkiezing van de Bestendige
Deputatie.
Van 1921 tot de gewone zittijd van 1947 wordt het bureau samengesteld uitsluitend uit de leden van de meerderheid. In 1921 en 1925
wordt daarvoor een verkiezing gehouden. Vanaf 1928 wordt dit bureau
in zijn geheel en zonder stemming, meestal bij handgeklap, herkozen.
In de buitengewone zitting van 10 juni 1936 doet zich hierbij een
incident voor. De katholieken hebben niet langer de volstrekte meerderheid en onderhandelen met de VNV ers om een coalitie aan te gaan.
Omdat deze onderhandelingen niet voltooid zijn, stelt A. Ronse voor de
verkiezingen van het bureau met één week te verdagen. De socialisten
gaan hiermee niet akkoord, maar moeten zich neerleggen bij de stemming.
Op 16 juni 1936 doen de socialisten dan het voorstel het bureau van de
Raad paritair samen te stellen, maar de Raad verwerpt dit. Een nieuw
incident doet zich voor als één van de secretarissen lezing geeft van de
slogans die gunstig zijn voor Rex, op de stembrieven, maar niet van de
andere, zoals 'Rex naar Geel' van een socialistisch raadslid.
Tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raad in 1946 wordt andermaal het bureau in blok aangeduid, spijts het socialistisch en liberaal
verzet. In 1947 doet de katholieke meerderheid dan een toegeving aan de
oppositie, voortaan wordt de samenstelling van het bureau vooraf besproken onder de diverse fracties, en wordt dit bureau evenredig, en zonder
verkiezing samengesteld.
In 1950 interpelleert de socialist S. Detaevernier over het feit dat bij
de opening van de gewone zittijd het bureau niet opnieuw werd samengesteld. De voorzitter verwijst naar een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 november 1949, waarin meegedeeld wordt dat het
volstaat het bureau samen te stellen tijdens de eerste buitengewone zitting
volgend op de verkiezingen, en dat dit bureau dan voor het ganse jaar
aanblijft, later zal het bureau aanblijven van de ene gewone zittijd tot de
andere.
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Ingevolge de evenredige samenstelling van het bureau wordt dit vanaf
1952 uitgebreid: in 1952 worden 3 ondervoorzitters aangeduid. Na de
verkiezingen van 1968 vraagt de Volksunie een stemming voor de samenstelling van het bureau en draagt kandidaten voor, voor de functies van
ondervoorzitter, secretaris en quaestor. Na de verkiezing bekomen zij
alleen de functie van quaestor. Bij de samenstelling van het bureau tijdens
de gewone zittijd van 1969, zonder stemming, bekomt de Volksunie een
ondervoorzitter en een quaestor. Na de verkiezingen van 1971 doet zich
ahveer een incident voor. De CVP is niet akkoord om aan de Volksunie
de functies van 1 ondervoorzitter en 1 quaestor toe te kennen. De Volksunie vraagt een stemming maar verlaat, na nog wat incidenten, de zaal.
Bij de verkiezing wordt geen enkellid van de Volksunie aangeduid.
Op 15 februari 1973 wordt het bureau andermaal uitgebreid tot 4
ondervoorzitters, 2 secretarissen, 2 adjunctsecretarissen en 3 quaestors,
om aldus 1 ondervoorzitter te hebben van elke partij en 1 quaestor voor
elk van de partijen die het voorzitterschap niet waarnemen. Sinds 1921 is
dit voorzitterschap in handen van de katholieken.
Van 7 december 1921 tot zijn ontslag als raadslid, ingevolge zijn verkiezing op 23 november 1926 tot volksvertegenwoordiger, is dit dokter
Henri Brutsaert, uit het district Poperinge.
Van 1 juli 1927 tot zijn ontslag als raadslid, ingevolge zijn verkiezing
op 27 november 1932, tot volksvertegenwoordiger, is dit Arthur Mayeur,
verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden te Kortrijk.
Van 8 december 1932 tot zijn dood op 22 november 1962 is dit Alfred
Ronse, uit het kiesdistrict Oostende.
Van 24 april 1963 tot hij verzaakt aan een nieuw mandaat op 14 april
1977 is dit notaris J.B. de Gheldere, uit het kiesdistrict Brugge.
Sinds 22 april 1977 is dit advokaat Stefaan Dousy, uit het kiesdistrict
Menen.
Geen enkele van deze voorzitters was lid van de Bestendige Deputatie.
De samenstelling van de Bestendige Deputatie is in de eerste plaats
een probleem van interne machtsverhoudingen binnen de katholieke
partij, tussen de drie tendenzen : de travaillistische vleugel, de landbouwers, en de middenstanders en zelfstandigen enerzijds, en tussen de
diverse arrondissementen anderzijds.
Het in coalitie treden, in 1936 met het VNV, die twee van de zes zetels
in de wacht sleept, en met de BSP in 1968, die het met één zetel moet
stellen, treedt hierbij als rustverstoorder op.
Op 7 december 1921 wordt de deputatie als volgt verkozen :
1. Jan Bernolet, advokaat, verkozen voor het arrondissement Brugge
met 46 stemmen tegen 23 blanco en ongeldige stemmen. Hij zal zich in
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hoofdzaak inlaten met de provinciale financiën, en o.m. de electrificatie.
2. Voor de tweede zetel is er strijd tussen de afgevaardigde van de
Christen-Werklieden, in het arrondissement Kortrijk, de jonge Arthur
Mulier en de uittredende gedeputeerde, advokaat en vertegenwoordiger
van de 'Katholieke Vereniging' van Kortrijk, Octave Landas. Dank zij de
steun van de oppositie haalt A. Mulier het met 41 stemmen tegen 23 aan
0. Landas. Er zijn slechts 9 blanco of ongeldige stemmen.
3. Jean Verhaeghe, uittredend deputatielid voor het arrondissement
Ieper, wordt op 79-jarige leeftijd met 47 stemmen opnieuw in zijn mandaat bevestigd. Hij vertegenwoordigt, zoals J. Bernolet, de Middenstand
en zelfstandigen.
4. Ook advokaat Albert Valcke, uittredend deputatielid voor het arrondissement Veurne, wordt in zijn mandaat bevestigd met 49 stemmen. Hij
vertegenwoordigt de landbouwers.
5. Désiré De Laey, uittredend 'vrij' lid van de deputatie en vertegenwoordiger van de landbouwers, wordt op 78-jarige leeftijd, met 46 stemmen in zijn mandaat bevestigd. In feite vertegenwoordigt hij het arrondissement Roeselare.
6. Eveneens vertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare en
van de Middenstand is de Roeselaarse handelaar Jozef Van den Berghe,
die met 44 stemmen verkozen wordt. Hij zal zich met de gezondheidszaken en de cultuur inlaten.
Wij staan dus met 1 vertegenwoordiger van de arbeiders, 2 landbouwers
en 3 middenstanders of zelfstandigen, en met drie uittredende deputatieleden. Men kan dus moeilijk zeggen dat de Bestendige Deputatie van 1921
een nauwkeurige weergave is van de Raad.
De nieuwe deputatie die op 19 november 1925 tot stand komt ziet
twee nieuwe figuren opdagen die zich spoedig ontpoppen tot personaliteiten van formaat. Arthur Mulier, wie men het leven zuur heeft gemaakt
omwille van zijn activiteiten als student aan de Vlaamse Hogeschool te
Gent in 1917 en 1918, wordt vervangen door Hendrik d'Artois, die het
gerechtelijk arrondissement Kortrijk vertegenwoordigt alhoewel hij verkozen was te Izegem, in het bestuurlijk arrondissement Roeselare. Hij is
één van de prachtigste figuren die de katholieke arbeiders in onze provincie gekend hebben. Gans de sociale sector weerhoudt zijn aandacht,
maar vooral de uitbouw van het technisch en beroepsonderwijs. Désiré de
Laey wordt vervangen door Arthur Olivier, die zich eveneens tot een
echte raspoliticus zal ontpoppen. Hij vertegenwoordigt de landbouwers en
het arrondissement Brugge.
De machtsverhouding tussen de groepen binnen de schoot van de katholieken blijft ongewijzigd.
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Deze machtsverhouding verandert echter na het verdwijnen in 1929
van de 87-jarige J. Verhaeghe uit de Bestendige Deputatie.
Tijdens de verkiezing van 4 juli 1929 wordt hij vervangen door advokaat Amand Lommez, die de Christen-Werklieden en het arrondissement
Ieper vertegenwoordigt.
Voor Veurne valt ook A. Valcke weg, en wordt vervangen door een
vertegenwoordiger van de landbouwers, Remi Cornille.
De verhoudingen zijn derhalve 2 vertegenwoordigers van de arbeiders,
2 van de landbouwers en 2 van de Middenstand, en deze verhouding zal
vele jaren dezelfde blijven.
De verkiezing van 8 december 1932 brengt geen enkele wijziging.
In 1936 moeten de katholieken een coalitie aangaan met het VNV,
dat twee mandaten in de Bestendige Deputatie opeist en bekomt. Er vallen
dus bij de katholieken slachtoffers.
De eerste is J. Bernolet, die op initiatief van H. d'Artois vrij brutaal is
uitgerangeerd, en daarom ook ontslag zal nemen als raadslid. In zijn
plaats komt de VNVer uit het district Veurne, Miehiel Bulckaert, die
misschien als een vertegenwoordiger van de Middenstand kan aanzien
worden, maar in de eerste plaats een vertegenwoordiger is van de Vlaamsnationalisten. R. Cornille, jongste lid van de Deputatie, moet plaats
ruimen voor een ander Vlaamsnationalist, vertegenwoordiger van het
arrondissement Ieper en van de landbouwersstand, en op zijn beurt een
zeer kleurrijk figuur, Benani Vermeulen, die overigens de dag van zijn
aanstelling door de socialisten op bijzonder heftige wijze herinnerd wordt
aan al zijn uitspraken over de Bestendige Deputatie, toen hij nog in de
oppositie zat ... d'Artois nam van Bernolet het beheer van de financiën
over en werd de onbetwiste topfiguur van de Bestendige Deputatie.
Nu heeft Ieper twee vertegenwoordigers in de Bestendige Deputatie,
Brugge en Kortrijk elk slechts één. Maar in feite had het bestuurlijk
arrondissement en het district Kortrijk geen enkele vertegenwoordiger in
de Bestendige Deputatie, aangezien H . d' Artais te Izegem verkozen was.
Men kan vermoeden dat dit niet lang zal blijven duren. De andere verhouding, van arbeiders, landbouwers en middenstanders blijft behouden.
De benoeming van A. Lommez tot provinciaal griffier verplicht de
Raad op 16 maart 1937 in buitengewone zitting, een nieuw deputatielid
te kiezen. Het wordt, met 43 stemmen, Jules Van den Bussche, een
authentieke vertegenwoordiger van het ACW. Daarmee heeft Brugge
weer zijn twee mandaten.
Op 2 oktober 1939 neemt J. Van den Berghe ontslag als lid van de
Bestendige Deputatie, uit protest tegen het niet verkiezen door de Raad
van de Roeselarenaar J. Van Coillie tot provinciaal senator. Door de 69
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aanwezige raadsleden wordt hij echter met 40 stemmen dezelfde dag reeds
herkozen, zonder dat een tegenkandidaat opdook. Hij zal echter in juli
1940 definitief ontslag nemen.
Tijdens de oorlog doen zich in de samenstelling van de Bestendige
Deputatie herhaaldelijk wijzigingen voor.
Ofschoon de provincieraden niet meer samen kwamen, bleven de
Bestendige Deputaties belast met het dagelijks bestuur van de provincies,
en moesten zeifs een deel van de bevoegdheden van de Raad - zoals het
opmaken van de provincale begrotingen - op zich nemen.
In juli 1940 nam J. Van den Berghe ontslag, maar dit zal pas op
27 oktober aanvaard worden.
Wij beleven vooreerst het ongewone feit dat een lid van de Bestendige
Deputatie, de VNV er M. Bulckaert, op 17 augustus 1940 aangesteld
wordt tot dienstdoende gouverneur van de provincie, maar tezelfdertijd,
en dit tot 12 september 1941, lid blijft van de Deputatie.
De Duitse verordening van 7 maart 1941 die de leeftijdsgrens voor de
ambtenaren terugbrengt tot 60 jaar treft twee leden van de Bestendige
Deputatie, H. d'Artois, die op 4 april 1941 ontslag krijgt, en B. Vermeulen, VNVer, aan wie dispensatie verleend wordt, zodat hij aanblijft tot
zijn dood op 22 oktober 1942.
Om in al deze vervangingen te voorzien, treft de secretaris-generaal
voor Binnenlandse Zaken, G. Romsee, een nog ongewoner maatregel:
het aanstellen tot lid van de Bestendige Deputatie van personen die niet
eens lid zijn van de provincieraad! Dit gebeurt op 12 september 1941,
met de aanstelling van Oscar Sabbe uit Nieuwpoort, ter vervanging van
M. Bulckaert; op 31 oktober 1941, met de aanstelling van Albert Deckmyn uit Oostende, die H. d'Artois vervangt; op 29 december 1941 wordt
dan toch een provincieraadslid, nl. Oscar Vermeersch uit Tielt, aangesteld
ter vervanging van J. Vanden Berghe, en op 16 april 1943 wordt andermaal een buitenstaander, Georges Dendullen uit Poperinge, aangeduid,
ter vervanging van B. Vermeulen. Onnodig te zeggen dat al deze plaatsvervangers zich verdienstelijk hadden gemaakt als lid van het VNV of
De Vlag, en dat zij bij de bevrijding, samen met de dienstdoende gouverneur, automatisch verdwijnen, terwijl H. d'Artois automatisch zijn functie
weer opneemt.
Op 28 december 1944 gaat de provincieraad in zijn samenstelling van
1936, over, na uitzuivering en sterfgevallen - zodat er van de 80 raadsleden nog 32 aanwezig zijn - , tot de regelmatige vervanging van
twee ontbrekende leden van de Bestendige Deputatie, nl. de ontslagnemende J. Van denBergheen de overleden B. Vermeulen. Op initiatief
van de nieuwe gouverneur, P. van Outryve d'Y dewalle, en in een geest
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van nationale unie, worden verkozen de socialist Robert Detaevernier
uit Menen, en de katholiek Cyriel Staes uit Izegem, de eerste met 25, de
tweede met 26 stemmen. Allebei waren raadsleden die opvielen door hun
wijsheid en bekwaamheid. Nadat bij Regentsbesluit van 10 februari 1945
M. Bulckaert vervallen verklaard werd van zijn provincip.al mandaat,
heeft op 35 mei 1945 een verkiezing plaats om te voorzien in zijn vervanging als lid van de Bestendige Deputatie. Opnieuw in een geest van
nationale unie brengen 43 van de 48 aanwezigen hun stem uit op de
Brugse socialist Benoit Van Eeghem.
Tot de verkiezingen van 1946 is de Bestendige Deputatie derhalve
samengesteld als volgt: A. Olivier, H . d'Artois, J. Van den Bussche,
R. Detaevernier, C. Staes en B. Van Eeghem, zijnde vier katholieken,
(waarvan 1 landbouwer, 1 middenstander en 2 arbeiders) en twee socialisten.
De verdeling per gerechtelijk arrondissement is: Brugge: 3, Kortrijk:
2 en Roeselare : 1.
De verkiezingen van februari 1946 leveren de katholieken opnieuw de
volstrekte meerderheid op.
Op 27 februari wordt de nieuwe deputatie verkozen. Twee uittredende
leden worden herkozen : A. Olivier voor Brugge en H. d' Artais voor het
gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De vier overige mandaten gaan naar
nieuwe en jonge raadsleden : Jozef Storme, voor het arrondissement
Ieper, die in feite middenstander was maar opteert voor het ACW; Hendrik Smissaert, voor het arrondissement Oostende, vertegenwoordiger van
de Middenstand; advokaat Leopold Gillon, voor het arrondissement
Kortrijk, die in feite zelfstandige was, maar optreedt als vertegenwoordiger
van de Middenstand; en Aimé Loncke, voor het arrondissement Roeselare,
vertegenwoordiger van de landbouwers.
De pasgeboren CVP, met zijn kerstprogramma 1945, was vertrokken
als een partij die aan politiek zou doen, boven de standenindelingen heen.
Na de verkiezingen stelde H. d'Artois, tijdens een bijeenkomst van de
CVP mandatarissen echter voor, de Bestendige Deputatie opnieuw, zoals
vóór de oorlog, paritair samen te stellen en werden alle raadsleden genoopt
zich tot één van de drie standen te bekeren. Daarom besloot J. Storme zich
op te .stellen als vertegenwoordiger van het ACW, terwijl L. Gilion pas in
1952 door de Kortrijkse Middenstand erkend werd als haar vertegenwoordiger. De Bestendige Deputatie bestond dus opnieuw uit 2 ACWers, 2
middenstanders en 2 landbouwers, en nu had het gerechtelijk arrondissement Kortrijk in feite twee vertegenwoordigers, terwijl de bestuurlijke
arrondissementen Veurne, Diksmuide en Tielt het zonder lid in de deputatie moesten stellen.
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Op 25 december 1948 overleed H. d'Artois. Hij wordt op 22 maart
1949 opgevolgd door de ACWer, Maurits Bossuyt uit Kortrijk, aan wie
helaas geen lang leven beschoren was, en die op 27 maart 1958 in de
bloei van zijn leven zou overlijden, hij wordt niet meer vervangen voor de
verkiezingen van 1 juni 1958.
Na de dood van H. d'Artois nam L. Gilion het beheer van de financiën
over, hij zou ze gedurende meer dan 30 jaar stevig in de hand houden,
terwijl J. Storme, die zich reeds verdienstelijk had gemaakt bij de eerste
steunverlening aan de gehandicaptenzorg, van L. Gilion de cultuur overnam.
Ondertussen hebben zich bij de verkiezingen van 30 juni 1949, 8 juni
1950 en 15 april 1954 in de samenstelling van de Bestendige Deputatie
geen wijzigingen voorgedaan.
Op 30 oktober 1956 wordt ook Arthur Olivier brutaal weggemaaid.
Hij wordt opgevolgd op 18 december 1956 door Miehiel Lootens, landbouwer uit Beernem.
De verkiezing van de Bestendige Deputatie op 5 juni 1958 brengt als
enige nieuweling in het College, ter vervanging van M. Bossuyt, de Kortrijkse ACWer Piet Monballyu.
Alle verhoudingen blijven bestaan. Geen wijzigingen bij de verkiezing
van 30 maart 1961, en schijnbaar ook geen wijziging bij de verkiezing van
28 mei 1965, maar naar aanleiding van deze verkiezing had in de schoot
van de CVP een kleine machtsgreep plaats : het ACW eiste voortaan drie
mahdaten op in de Bestendige Deputatie en bekwam die na een geheime
stemming waarin 4 middenstanders met het ACW meestemden.
Na pijnlijke discussies kwam men tot een vergelijk. Om humanitaire
redenen zou de zwakke M. Lootens aanblijven tot 1967 en dan vervangen
worden door een ACWer.
Dit gebeurde op 18 mei 1967, toen de Brugse ACWer, Hilaire De
Pauw, met 35 van de 70 sternmen verkozen werd.
De verkiezingen van 31 maart 1968 noopten de CVP tot een coalitie
met de BSP. Als gevolg hiervan werd advokaat André Legeinuit Torhout,
die sinds jaren de socialistische oppositie leidde, met 58 van de 74 stemmen tot lid van de Deputatie voor het arrondissement Veurne verkozen.
Getroffen door de leeftijdsgrens van 65 jaar, had Hendrik Smissaert zich
voor de verkiezingen geen kandidaat meer gesteld, zodat er aan CVP-zijde
geen slachtoffers vielen.
In 1971 trok ook J. Storme zich terug, hij werd op 10 november 1971
opgevolgd door het eerste vrouwelijke lid van de Bestendige Deputatie in
West-Vlaanderen en in België, Mevrouw Bertha Platteau-Van Elslande,
uit Vlamertinge, die het arrondissement Ieper en het ACW vertegenwoor-
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14. De Bestendige Deputatie circa 1930.
Van links naar rechts : H . d'Artois, J . Van den Berghe, A . Lommez, gouverneur L. Janssens
de Bisthoven, provinciegriffier A. Verougstraete, J. Bernolet, R. Cornille, A. Olivier.

15. Benoit Van Eeghem

16. Cyriel Staes

17. Arthur Olivier

18. Henri d'Artois

digde, en de cultuur van J. Storme overnam.
Bij de verkiezing van 10 maart 197 4 stelde ook A. Loncke zich geen
kandidaat meer omdat hij de leeftijdsgrens had bereikt. Dit bood advokaat
H. Olivier, zoon van Arthur, die sedert jaren blijk gaf van bijzondere
belangstelling voor het provinciaal beleid, de gelegenheid om op 15 maart
met 76 op de 90 stemmen verkozen te worden als lid van de Bestendige
Deputatie. Hij was vertegenwoordiger van de landbouwers en in feite van
het arrondissement Brugge. Daardoor werd het Noord-Zuid evenwicht in
de CVP hersteld tussen Brugge en Kortrijk, met elk 2 vertegenwoordigers
in de deputatie, naast 1 voor Ieper, en (theoretisch) 1 voor Veurne.
Het verzaken van P. Monballyu aan zijn mandaten van lid van de
Deputatie en de provincieraad, aan de vooravond van de verkiezingen van
17 april 1977, stelde de CVP andermaal voor een probleem van interne
machtsverhoudingen. Het arrondissement Roeselare eiste een mandaat in
de Bestendige Deputatie op. Kortrijk kon echter het been stijf houden en
bekwam, met de hulp van het arrondissement Ieper, dat Palmer Rosseel,
ACWer van Bavikhove, als député verkozen werd op 22 apri11977 .
Het veroveren door de CVP van de volstrekte meerderheid tijdens de
verkiezingen van 17 december 1978, en het ontslag van Mevrouw B. Platteau-Van Elslande, bracht in de Bestendige Deputatie op 22 december
1978 twee nieuwe gezichten: E. Vervisch, voormalig schepen van Ieper
en pas verkozen provincieraadslid werd aangesteld als gedeputeerde voor
Ieper, hij vertegenwoordigt meteen ook het ACW; R. Eerebout, provincieraadslid sinds 1974, werd verkozen voor het arrondissement Oostende.
Hij is middenstander en nam de plaats in van A. Legein, die een les gaf
in eerbied voor de democratie door opnieuw zijn plaats te gaan innemen
van leider van de socialistische oppositie in de provincieraad. De standenvertegenwoordiging is opnieuw zoals voorheen: 3 ACW-ers, 2 middenstanders en 1 landbouwer. Met andere woorden het ACW bekleedt
opnieuw een sleutelpositie.
In tien jaar tijd zijn 5 van de 6 deputatieleden vervangen, dat is ook
weer een illustratie van de aflossing van een generatie waarop wij bij het
onderzoek van de provincieraadsverkiezingen wezen.
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ALGEMEEN BESLUIT
Einde anno 1978 kan men zich afvragen of de provinciale politieke
instellingen in het te regionaliseren België ten dode staan opgeschreven.
Wie enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de laatste vijftig jaar
en de vele hervormingsplannen voor het bestuursapparaat, staat misschien
iets sceptischer tegenover de zoveelste poging om de staatsstructuur aan
de werkelijke evolutie aan te passen. Hij stelt zich daarbij de vraag of een
periode van economische moeilijkheden en recessie of mutatie, die altijd
een periode is van toenemend conservatisme, wel het geschikte moment is
om diepgaande staatshervormingen tot een goed en democratisch einde te
brengen. Wel kan men uit al deze voorstellen en pogingen tot hervorming
besluiten dat er een constante malaise bestaat over de huidige werking van
het staatsapparaat, en dat dit onvermijdelijk zal moeten aangepast worden.
Op termijn houdt een dergelijke malaise een niet te onderschatten gevaar
in voor het harmonieus voortbestaan van de staat, en de mogelijkheid van
een breuk.
Het is onbetwistbaar dat naast andere, de provinciale politieke instellingen sporen van slijtage en vermoeidheid vertonen. Maar ligt dit aan de
filosofie van de instellingen, zoals zij door de grondwet en de provinciewet
van 1836 werd uitgedacht, of ligt dit aan de manier waarop men zich van
deze instellingen bediend heeft? Dat lijkt ons de essentiële vraag.
Er schijnt een zeer brede consensus te bestaan om tussen het plaatselijk
en het nationaal politieke niveau, een tussenverdieping te aanvaarden. Dat
is niet alleen zo geweest sinds de Franse periode, dat schijnt ook de
opvatting te zijn van de huidige staatshervormers, die denken aan subgewestraden en gewestraden tussen de gemeenteraden en het parlement.
Daarbij is het niet duidelijk of zij denken aan een schaalvergroting van het
tussenniveau, dan aan een schaalverkleining. In feite worden de bestuurslagen : gemeente, subgewest en gewest, maar de provinciale administraties
zouden blijven bestaan. De vraag is hoe deze bestuurslagen op elkaar
zullen inspelen, en of er tabula rasa moet gemaakt worden van het bestaande tussenniveau, om een nieuw in de plaats te stellen? En wat zullen de
voordelen zijn als men negen rechtstreeks verkozen provincieraden ver-
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vangt door vijfentwintig niet rechtstreeks verkozen subgewestraden ?
Het lijdt geen twijfel dat de bestaande provinciale politieke lichamen
verouderd zijn, en een duidelijke negentiendeeuwse stempel dragen. Men
kan zich afvragen waarom het nog de Bestendige Deputatie is die de
gemeenteraadsverkiezingen moet goed- of afkeuren, nu er een Raad van
State bestaat, zoals men zich kan afvragen waarom een provincieraad in
plenaire zitting moet beslissen dat het reglement van het provinciaal zwembad te Kortrijk moet toelaten aan de dames in bikini te zwemmen. Maar
anderzijds kan men toch niet ontkennen dat de provincies met de beperkte
middelen waarover zij beschikken en de afgeknotte macht die de hunne
was, toch heel wat gerealiseerd hebben en nog realiseren. Denken wij
maar aan het technisch- en beroepsonderwijs, dat tot in 1951 uitsluitend
steunde op het vrij initiatief, de gemeenten en de provincies. Denken wij
nog aan de vele miljoenen bouwpremies en toelagen voor het verbeteren
van de woningen, de ondersteuning van talloze socio-culturele initiatieven,
enz. Het stimuleren en het verbeteren van de land- en tuinbouw en de
veeteelt was in grote mate een provinciale aangelegenheid. En voor de vele
intercommunales, die in de laatste decennia het leven zagen, en die zich
inlaten zowel met de industrialisatie als met het bouwrijp maken van
kavels bestemd voor sociale woningen, of de drinkwatervoorziening en de
bescherming van het leefmilieu, was de provincie West-Vlaanderen de
motor. Ook op het gebied van de gehandicapten- en bejaardenzorg doet de
provincie ontegensprekelijk aan baanbrekend werk. Welke ook de critische
bedenkingen zijn die men terecht rond al deze initiatieven kan maken,
en waarvan een goed deel het gevolg zijn van de beperkte wettelijke
mogelijkheden die de provincies zijn toegemeten, of het gevolg van een
onduidelijke afbakening van de provinciale bevoegdheden, het is een feit
dat de provincies - en meer bepaald de provincie West-Vlaandereneen niet te onderschatten, maar meestal discrete, bijdrage hebben geleverd
en nog leveren voor de verbetering van het algemeen welzijn, en in zeer
brede zin voor een grotere sociale rechtvaardigheid. De voorstanders van
de gewestelijke instellingen zullen hierbij vanzelfsprekend argumenteren
dat het er hen niet om te doen is dit te ontkennen noch ongedaan te
maken, integendeel, dat zij al deze initiatieven willen coördineren en rationaliseren. Maar moet men daarom per se nieuwe organen in het leven
roepen, en de oude organen, die alles tot nog toe realiseerden, afschrijven? ·
Kan er niet gedacht worden aan een verbetering van de bestaande
organen? Zou het geen aanzienlijke verbetering zijn, bijvoorbeeld op het
gebied van de sociale voorzieningen, de provincies eindelijk- men spreekt
er al meer dan vijftig jaar van - de toelating te geven interprovinciale
maatschappijen op te richten?
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En aangezien de staatshervorming toch essentieel een politieke kwestie
is, laat ons ook eens over de politieke aspecten van het al of niet voortbestaan van de provincieraden nadenken.
Wat kan men aan de provincies in hun huidige werking verwijten?
Om het heel scherp uit te drukken : dat zij gebukt gaan onder een wettelijk
regime dat niet helemaal beantwoordt aan de actuele opvattingen van de
democratie.
De provincies worden bestuurd door de gouverneur, dit is een ambtenaar aangesteld door de koning op voordracht van de regering, die een
politiek orgaan is. Sinds de Eerste Wereldoorlog worden de gouverneurs
aanzien als a-politieke figuren , en zijn dat in algemene regel ook, spijts
de politieke antecedenten van de meeste onder hen. Zij aanzien zich veel
meer als de bemiddelaars tussen de plaatselijke bevolking en het centraal
politiek bestuur, dan als de toezichthoudende vertegenwoordigers van dit
centraal bestuur. Dat is in de praktijk ongetwijfeld een winstpunt gebleken,
en het zou jammer zijn indien men in de toekomst hiervan zou afwijken
om in de euvelen van de negentiendeeuwse gouverneursbenoemingen en afzettingen - te hervallen 1 •
Deze ambtenaar wordt bijgestaan door een beperkt politiek college, dat
in twee trappen verkozen wordt : rechtstreeks door het volk verkozen als
provincieraadslid, en door de provincieraadsleden als lid van de Bestendige Deputatie. Dit politiek college heeft zó uitgebreide en veelzijdige
bevoegdheden, zowel als dagelijks bestuur van de provincie, als uitvoerder
van een aantal wetten en voorschriften opgesteld door het centraal bestuur,
en bovendien nog als voogdijmacht en administratief rechtscollege, dat
niemand er tot nog toe in geslaagd is een exhaustieve lijst van zijn
bevoegdheden op te stellen.
Dit knooppunt van ons administratief apparaat is politiek samengesteld,
het is verantwoording verschuldigd tegenover het politiek lichaam waarvan
het de emanatie is, maar waarvan het wettelijk de leiding niet heeft alleen de gouverneur is gemachtigd om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren-, en het kan door de provincieraad niet worden weggestemd en vervangen.
Een tweede punt dat aanleiding kan geven tot discussie is het feit dat
door de wettelijke beperkingen betreffende de vergaderingen van de
provincieraad - beperkingen die in de laatste jaren weliswaar versoepeld
zijn, omdat de gouverneur voortaan op eigen gezag buitengewone verga1 Men leze hierover de merkwaardige openingsrede van de gewone zittijd 1978
van de provi ncieraad door P. van Outryve d'Ydewalle, De Provinciegouverneur,
Brugge 1978, 32 p.
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deringen van de Raad kan samenroepen - de provincieraad een aantal
van zijn bevoegdheden moet overdragen aan de Bestendige Deputatie,
waar het gaat om de behandeling van dringende zaken. Dit begrip is
vatbaar voor uiteenlopende interpretaties. Wat is een dringende zaak in
een openbaar bestuur ? Het is misschien makkelijker te zeggen wat geen
dringende zaak is : een zaak waarover geen dringende beslissing dient
genomen te worden, en die men 'bij gelegenheid' eens afhandelt. Dus een
zaak zonder belang. Artikel 107 van de provinciewet dat gewaagt van de
dringende zaken zegt alleen wat niet aan de bevoegdheid van de Raad
kan onttrokken worden : de goedkeuring van begrotingen en rekeningen,
de benoemingen en de voordracht van kandidaten die aan de Raad zijn
voorbehouden (maar sommige benoemingen kunnen toch door de Raad
aan de Bestendige Deputatie worden toevertrouwd). Wel voorziet hetzelfde
artikel dat de Raad achteraf de beslissingen van de Deputatie kan wijzigen
of zelfs opheffen, maar in de praktijk komt daar niets van terecht.
Zo neemt de provincieraad elk jaar bijvoorbeeld een beslissing waarbij
de Bestendige Deputatie gemachtigd wordt "inzake onroerende goederen
nodig voor werken van openbaar nut aan de provinciale wegen en waterlopen, over te gaan tot de verwerving ervan door aankoop of gerechtelijke
onteigening, vervreemding, ruiling en dading." Hoe zouden dergelijke
beslissingen kunnen ongedaan gemaakt worden ?
Het feit dat tegenwoordig meer buitengewone zittingen kunnen gehouden worden is weliswaar een verbetering, maar ook hier is er een wettelijke
beperking : tijdens een buitengewone zittijd mogen alleen de punten op
de dagorde vermeld, besproken worden. Het is dus onmogelijk de Bestendige Deputatie te interpelleren over problemen die niet vooraf zijn opgegeven. Maar diezelfde beperking geldt ook voor de Bestendige Deputatie,
die onmogelijk een punt in extremis op de dagorde van de Raad kan
plaatsen!
Om in deze toestand verbetering te brengen heeft men in de laatste
vijftig jaar herhaaldelijk het voorstel gedaan de Bestendige Deputatie
paritair of evenredig samen te stellen. Het ziet er niet naar uit dat deze
voorstellen - die altijd uit de oppositie kwamen - enige kans maken
verwezenlijkt te worden, en men kan zelfs betwijfelen of zij de democratie
in de hand zouden werken. Het normale spel van meerderheid en oppositie
die elkaar affronteren in een publiek debat, zou verlegd worden naar
meningsverschillen die in een beperkt comité en achter gesloten deuren
zouden moeten bijgelegd worden. En in de laatste jaren is toch gebleken
dat de vertegenwoordiging van vele partijen binnen een regering het werk
van deze regering stellig niet efficiënter en sneller doet verlopen.
Bovendien is ons huidig politiek leven zeer sterk geëvolueerd in de
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richting van wat Luc Huyse in enkele pertinente bladzijden beschreven
heeft als de 'kompromisdemocratie' 2 , waarbij de meerderheid poogt te
regeren, zo mogelijk in overleg met de oppositie, en alleszins mits toegevingen aan de oppositie. Ook op provinciaal vlak is dit waar : sinds de
zestiger jaren is het aandeel van de oppositie in de samenstelling van de
vele provinciale commissies en organismen, waarin de provincie vertegenwoordigd is, veel aanzienlijker dan voorheen . Zelfs in de samenstelling
van het Bureau van de provincieraad komt deze 'kompromisdemocratie'
duidelijk naar voren : het Bureau wordt evenredig samengesteld.
Luc Huyse besluit zijn uiteenzetting als volgt :
"De vraag is wat de kompromisdemokratie heeft opgeleverd voor de
werking van het politieke regime. Het antwoord is : politieke stabiliteit.
Waren er dan geen schaduwzijden? Bevatte het scenario van de kompromisvorming geen spelregels, die indruisen tegen de demokratische
beginselen ? Met andere woorden : België heeft wel een stabiele demokratie, maar hoe demokratisch is ze ? Er is een voor de hand liggend
antwoord. Wat heeft men aan een fraaie demokratie als ze niet stabiel
is ! Zó zou ik het willen zien voor de periode 1944-1960. De keuze voor
de stabiliteit van het regime, zelfs ten koste van de demokratische kwaliteit
ervan, was in die tijd verantwoord. Sinds 1960 zijn de verliespunten veel
talrijker dan de winstpunten. Er is de onaanvaardbare partijpolitizering
van het land, waarover we het al hadden. Elders heb ik gewezen op het
gevaar van immobilisme en verstarring. De belangrijkste schaduwzijde
moet echter nog ter sprake komen : voor de burger nam de kompromisdemokratie de gestalte aan van een bevoogdingsdemokratie, waarin hij tot
lijdzaamheid en passiviteit veroordeeld werd. Ook dit verliespunt ging
na 1960 zwaarder doorwegen."
Heeft men herhaaldelijk gedacht aan de paritaire of evenredige samenstelling van de Bestendige Deputatie, de voorstellen om de provincieraden
vaker en op meerdere vaste tijdstippen te laten bijeenkomen, en om hen
de macht te geven een werkelijke en sanctionerende controle op het beleid
van de Bestendige Deputatie uit te oefenen, zijn veel minder talrijk. En
nochtans komt het ons voor dat daar heel wat mogelijkheden liggen om
de efficiëntie van de provincieraden én hun politieke betekenis te vergroten. En dat kan de democratie slechts dienen. Daarbij zou een grondig
onderzoek en een uitzuivering van de vele bevoegdheden van de Bestendige Deputatie het werk van dit College aanzienlijk kunnen verlichten.

2 L. Huyse, L. Van Outrive, J.L. Dehaene, Machtsgroepen in de samenleving,
Leuven 1973, pp. 6-31.

215

Het is immers zo dat dit College overstelpt wordt door een massa zaken
die, hetzij door de gouverneur, hetzij door een meer specifiek administratief toeziehtslichaam zouden kunnen onderzocht en geregeld worden. Met
andere woorden, de Bestendige Deputatie zou beter een authentiek politiek
lichaam zijn, die politieke opties neemt, ze uitvoert en er werkelijk voor
verantwoordelijk is, terwijl de gouverneur, bijgestaan door een administratieve raad, een duidelijker ambtelijke functie zou krijgen, en alle
rijksdiensten op het grondgebied van de provincie zou kunnen leiden en
coördineren.
Tenslotte lijden de provinciale politieke instellingen, sinds de grondwetsherziening van 1893, aan een andere hinderlijke kwaal: omwille
van de verkiezing van de provinciale senatoren, is hun bestaan en hun
samenstelling gekoppeld aan deze van de Senaat, en sinds 1948 in de
praktijk aan deze van het Parlement. Maar in tegenstelling tot de gemeenteraden, hebben de provincieraden geen specifieke woordvoerders of verdedigers van hun belangen in de Kamer - omwille van de onverenigbaarheid van het provinciaal en het parlementair mandaat - , en slechts
theoretisch verdedigers in de Senaat. De aanduiding van de provinciale
senatoren gebeurt in de laatste jaren steeds meer in functie van andere
dan specifiek provinciale belangen !
De provincieraadsverkiezingen zijn voor de politieke partijen slechts een
aanhangsel van de parlementsverkiezingen. In de kiespamfletten treft men
nauwelijks verwijzingen aan naar de verwezenlijkingen op provinciaal
vlak. De individuele kiespamfletten leggen de nadruk op het dienstbetoon
van de kandidaat. Wij hebben overigens aangetoond dat, in tegenstelling
tot de 19e eeuw, de provincieraden nog zeer weinig dienen als voorbereiding op een parlementair mandaat.
Het kan dan ook geen verwondering baren dat de provincieraden de
publieke belangstelling niet meer gaande maken, en wellicht weten vele
provincieraadskiezers niet eens waarvoor zij stemmen. Het hoeft ook
gezegd dat de rol van veel provincieraadsleden erin bestaat een fiat uit te
spreken over zaken die grotendeels buiten hen om tot stand worden
gebracht, of waaraan zij vanwege de organisaties die zij in feite vertegenwoordigen, verzocht worden hun steun te geven. Het feit dat de provinciale rekeningen van de verlopen dienstjaren automatisch en zonder
discussie telkens weer worden goedgekeurd, illustreert voldoende de
lankmoedigheid van de meeste raadsleden.
In tegenstelling tot de regering en het parlement, kan de Bestendige
Deputatie, die het dagelijks bestuur van de provincie waarneemt, door de
provincieraad niet ten val gebracht worden. En dat lijkt ons één van de
zwakheden van het provinciaal bestel. Wel is het mogelijk dat de Deputatie
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bij een stemming in de minderheid zou worden gebracht. Maar dat is in
de praktijk - omwille van de partijdiscipline - niet denkbaar. Dat
beduidt geenszins dat de Deputatie almachtig is, en in eigen gelederen
niet kan onder druk gezet worden of afgekeurd, maar dat gebeurt dan
binnenskamers.
Een van de meest opvallende trekken die zich in het bestuur van de
provincie tijdens de laatste jaren manifesteert, is de evolutie van het mandaat van Bestendige Afgevaardigde.
De Bestendige Deputatie is zowat het equivalent op provinciaal vlak
van wat de regering op nationaal vlak is.
Maar het is een provinciale regering die, overeenkomstig de Provinciewet, alleen een collegiaal gezag uitoefent, ofschoon er intern altijd een
taakverdeling is geweest, waarbij deze député zich inlaat met de landbouw,
een ander met de sociale zaken, een derde met de financiën, enz. Art. 104
van de Povinciewet schrijft immers voor dat "Alle beslissing van de
deputatie moet de naam van de verslaggever alsook die van de aanwezige
leden vermelden". Elk afzonderlijk lid van de Deputatie heeft dus een
aantal specifieke domeinen waarvoor hij bevoegd is als verslaggever;
maar de beslissing dient collegiaal, en bij meerderheid van stemmen,
getroffen te worden. Geen enkellid van de Deputatie kan dus - zoals een
minister - afzonderlijke beslissingen treffen, en ook niet de collegiale
beslissi ng van de Deputatie uitvoeren. Dat kan alleen de gouverneur. De
leden van de Deputatie staan dan ook niet aan het hoofd van een departement of afdeling van het bestuur. De Bestendige Deputatie, als college,
kan alleen in uitzonderlijke gevallen (art. 106 en 124 van de Provinciewet)
"de medewerking van de beambten uit de burelen van de provincie vorderen". In normale omstandigheden is het de gouverneur, voorzitter van de
Bestendige Deputatie, die - op verzoek van de Deputatie - bepaalde
opdrachten kan geven, zowel aan het rijkspersoneel als aan het eigen
provinciaal personeel van de provincie. De gouverneur wordt hierin bijgestaan door de provinciegriffier, - tevens secretaris van de Bestendige
Deputatie - , die onder zijn leiding en "overeenkomstig zijn bevelen"
toezicht houdt op de burelen (art. 120 van de Provinciewet).
Nu stellen wij in alle provincies in de laatste jaren een tendens vast
waarbij de afzonderlijke leden van de Deputatie optreden als feitelijk
hoofd van de diensten die de zaken behartigen waarvoor de députés
speciaal bevoegd zijn. Deze evolutie is des te merkwaardiger daar wij op
het nationaal vlak precies een tegengestelde evolutie waarnemen. Tot aan
de Tweede Wereldoorlog besliste elke minister eigenmachtig over een
ganse reeks zaken die tot de specifieke bevoegdheid van zijn departement
behoorden (benoemingen, goedkeuringen allerhande, enz.), terwijl thans
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meer en meer zaken in de ministerraad worden beslist. Dit is verklaarbaar
niet alleen omwille van politieke redenen (de coalitieregeringen), maar
ook door het feit dat vele beslissingen gevolgen kunnen hebben van zeer
uiteenlopende aard. Men denke aan de economische compensaties voor
de bestellingen van het Ministerie van Landsverdediging, of de weerslag
van benoemingen op het taalevenwicht in de centrale besturen.
De evolutie op het provinciaal vlak is onafwendbaar, wij stellen haar
ook vast op het gemeentelijk vlak, waar in sommige steden de schepenen
een eigen kabinet gaan vormen. Zij is deels het gevolg van het toenemend
verpolitiseren van het openbaar leven, waarbij de leidende politieke
figuren zich begrijpelijkerwijze ook als dusdanig willen waarmaken en
erkend zien. Zij is deels ook het gevolg van de toenemende graad van
ingewikkeldheid van het openbaar bestuur, waarbij de overheid, - ook
de provinciale - , genoopt wordt steeds meer tussen te komen in alle
aspecten van de geordende samenleving (de overheidsinmenging in het
economisch leven was vóór de Tweede Wereldoorlog nagenoeg onbestaande en in de laatste jaren is gans het pakket van de milieuzorg een
zo goed als uitsluitende overheidsaangelegenheid geworden). Dit brengt
mee dat de taak van de verantwoordelijkheid dragende politieke ambtenaar enorm is uitgebreid en terzelfdertijd veel ingewikkelder is geworden,
waardoor het beroep op en de samenwerking met de specialisten (de
technocraten) onvermijdelijk is geworden.
Waarheen deze evolutie zal leiden is niet te voorspellen, maar het zou
later wel eens kunnen blijken dat dit een belangrijk moment is geweest
in de strijd tussen de centralisatie (en de daarmee verbonden deconcentratie) en de decentralisatie of regionalisering. Wij zien in feite de contoeren groeien van echte provinciale regeringen, en de wet zal zich in één of
andere zin hieraan moeten aanpassen.
Zal men deze euvelen kunnen wegwerken door de oprichting van zogenaamde gewestraden of subgewestraden ? Indien men geen fundamentele
wijzigingen aanbrengt aan de onderlinge machtsverhouding tussen het
gewestelijk organisme en zijn uitvoerend lichaam, zeker niet. Doet men
het wel, dan bestaat wel eens het gevaar van ernstige conflicten tussen de
gewestelijke executieve en de nationale executieve, en wie zal dan als
scheidsrechter of bemiddelaar fungeren ?
Bovendien houdt deze schaalvergroting nog een ander gevaar in: de
vermindering in aantal van het politiek personeel. Reeds hebben de
fusies van gemeenten honderden politieke mandatarissen naar huis
gestuurd. Het waren evenveel burgers die zich actief interesseerden aan
'la chose publique'. Vervangt men de ruim zevenhonderd provincieraadsleden in dit land door een paar honderd leden van een gewestraad, dan
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worden nogmaals enkele honderden actief geïnteresseerden in de politiek
de laan uitgestuurd. (De leden van de subgewestraden zouden niet rechtstreeks verkozen worden.) En dan komt men paradoxaal weer tot een
negentiendeeuwse toestand, waarbij de politiek de zaak wordt van een
kaste, of van enkele klubs. Alleen de sociale samenstelling ervan zal
verschillen, maar het gevaar is groot dat de kloof tussen het werkelijk en
het wettelijk land explosieve afmetingen aanneemt. Dan wordt de politiek,
veel meer nog dan nu, een beroep dat vaak buiten en boven de burgers
bedreven wordt, op advies van enkele technocraten.
En tenslotte blijft de grote vraag in welke mate de oprichting van
gewestraden tegemoet zal komen aan het probleem dat sinds zoveel jaren
gesteld is : dat van de decentralisatie. Met andere woorden, zal de oprichting van de gewestraden het beleid dichter bij de burger brengen? Of
wordt daardoor het ene centraal bestuur, zoals het tot nog toe bestond,
alleen maar ontkoppeld in twee of drie regionale besturen, waar alle
macht toch nog zal gecentraliseerd zijn, - en, na de afschaffing van de
provincies als politiek lichaam, nog veel meer gecentraliseerd dan vroeger? Welk heil zou er te verwachten zijn van niet rechtstreeks verkozen
subgewestraden, die zouden samengesteld worden naar rato van de politieke indeling van de gemeenteraden in het subgewest ? Kan het anders dan
dat dit de overmacht van de grote centra in het subgewest zou versterken,
ten nadele van de kleinere centra ! Het komt ons voor dat de regionalisering, zoals die zich thans opdringt in België - men zou veel beter
spreken van federalisering - andere vlakken raakt dan het probleem van
de decentralisatie, dat veel meer gegroeid is uit de behoefte te ontkomen
aan de greep van een in het leven van de burger steeds dieper ingrijpende
en steeds anoniemere, zoniet blinde, overheidsinmenging. Is de regionalisering of het federalisme essentieel een politiek probleem, de decentralisatie lijkt veel meer een socio-politiek probleem : dat van de demokratie, het bestuur dichter bij de burger brengen, de burger betrekken
in het bestuur van de polis.
Het wordt tijd dat elke burger in dit land zich bezint over de toekomst
van onze democratie, wil hij vermijden op een goede morgen wakker te
worden met de bedenking : "Dat heb ik niet gewild !"
Zoals het ook tijd wordt dat men de instellingen die de werkelijke
politieke beslissingen treffen, officialiseert en herkenbaar maakt voor de
burger, opdat hij zou weten wie het land bestuurt.
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TWEEDE D EEL

BIOGRAFIEËN

I. GOUVERNEURS

1. JANSSENS de BISTHOVEN, Léon Edouard Ghislain Marie.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 388-391.

2. BAELS, Henri Louis. Geboren te Oostende op 18 januari 1878,
overleden te Knokke op 15 juni 1951. Gehuwd met Anna Marie Caroline
Ghislaine Devisscher.
Zijn vader was reder.
In zijn jeugd heeft hij literaire ambities en schrijft o.m. gedichten over
de zee en de vissers.
Doctor in de rechten en kandidaat notaris (Leuven).
Interesseert zich reeds vroeg aan de politiek. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 juni 1908 veroorzaakt hij opschudding door tegen de
liberalen op te komen te Oostende als demokratisch katholiek en meteen
4.826 stemmen in de wacht te slepen, zonder evenwel een mandaat te
veroveren.
In 1912 verkozen tot katholiek gemeenteraadslid van Oostende.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft hij in Engeland, waar hij zich
als advokaat verdienstelijk maakt bij de vele organisaties voor steunverlening aan de Belgische vluchtelingen, vooral de Vlaamse vissers, en de
Vlaamse soldaten. In februari 1918 werd hij aangesproken om te De
Panne de verdediging te komen waarnemen van enkele Vlaamse frontsoldaten (Lysens e.a.), die door de Belgische Sûreté waren aangehouden
na een manifestatie. Andere dringende bezigheden en een lichamelijke
ongesteldheid beletten hem hierop in te gaan. Het werd hem echter door
sommige Belgische overheden onmogelijk gemaakt aanwezig te zijn op de
behandeling van deze zaak in beroep, op 16 maart 1918. Op 10 november
1920 volgt hij de overleden A Pil op als katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende. Hij blijft dit
tot zijn ontslag op 17 juni 1933, ingevolge zijn aanstelling tot gouverneur.
In 1921 wordt hij schepen van Burgerlijke Stand, erediensten en haven
te Oostende (tot 1926).
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Op 20 mei 1926 wordt hij minister van Landbouw en Openbare Werken in het kabinet Henri Jaspar. Hij behoudt deze functie in het tweede
kabinet H. Jas par dat op 22 november 1927 tot stand komt, maar op
19 oktober 1929 ruilt hij deze functie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbare Gezondheid. Op 18 mei 1931 wisselt hij
andermaal van ministerie en komt terug op Landbouw. Drie dagen later
neemt het kabinet Jaspar echter ontslag en wordt op 5 juni 1931 opgevolgd door het kabinet J. Renkin.
H. Baels was minister van Landbouw en Openbare Werken tijdens de
korte bloeiperiode van onze economie, die de grote crisis voorafging. Hij
spande zich in om de beroepsopleiding en de beroepsvorming te verbeteren, maar het was vooral voor de visserij, die in zijn bevoegdheid lag, dat
hij bijzondere belangstelling had. Het Nieuw Visserijblad van 22 juni
1952 heeft 21 brede lijnen nodig om de bijzonderste initiatieven op te
noemen die hij als 'minister van Zeevisserij' genomen heeft, gaande van
de aanbesteding van een nieuwe vismijn te Oostende tot de wet op de verplichte aanmonstering van scheepsjongens en de inrichting van een Hoge
Raad voor de Zeevisserij.
Als minister van Binnenlandse Zaken had hij een aanzienlijk aandeel
in de totstandkoming van de wetgeving op de vernederlandsing van het
openbaar leven en speciaal de openbare besturen, na de Borms-verkiezing
van 9 december 1928. Daarbij was hij van mening dat het niet langer
verantwoord was dat de provincie West-Vlaanderen geleid werd door een
nederlandsonkundig gouverneur : Léon J anssens de Bisthoven. Sinds 1929
deden geruchten de ronde over diens ontslag. Maar hij was blijkbaar niet
gehaast. In de zomer 1932 zou eerste minister J. Renkin de gouverneur
aanmanen zich terug te trekken, maar deze replikeerde dat de eerste
minister hem maar moest afzetten. Op 15 mei 1933 slaagde de meer
diplomatische nieuwe eerste minister, Ch. de Broqueville, er dan toch in
Janssens' ontslag te bekomen. Het was iedereen, ook gouverneur Janssens
de Bisthoven, bekend dat de man achter de schermen in heel deze kwestie
Hendrik Baels was. Deze was zo ongeduldig dat hij onmiddellijk zijn
aanstelling tot gouverneur wilde laten officialiseren en bekend maken.
Gouverneur J anssens moest de hulp van het Hof inroepen om te bekomen
dat men met deze benoeming zou wachten tot na de officiële afscheidsfeesten van 28 mei. Op 6 juni 1933 werd de benoeming van H. Baels
eindelijk officieel bekend gemaakt en werd met vreugde begroet in de
vlaamsgezinde middens en vooral te Oostende.
Bij de opening van de gewone zittijd van de provincieraad op 1 juli 1933
richt hij een uitvoerig dankwoord voor de eerbetuigingen die hem te
beurt vallen en schetst zijn beleid. Hij wijst op de zware economische
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19. Hendrik Baels, gouverneur 1933-1945

20. Miehiel Bulckaert, lid van de Bestendige Deputatie en waarnemend gouverneur 1940-1944

crisis die het land en de provincie treffen en stipt als belangrijke actieterreinen aan: de landbouw, de zeevisserij en de scheepvaart, en de
specifieke Westvlaamse industrietakken.
In 1934 komt hij andermaal en in nogal lyrische bewoordingen terug
op de landbouw. In 1935 is zijn openingsrede een in memoriam koningin
Astrid, in 1936 behandelt hij honderd jaar provinciewet, in 1937 honderd
jaar provincie West-Vlaanderen, in 1938 de 'zeenijverheden', maar in
1939 beletten de oorlogsomstandigheden hem een openingsrede uit te
spreken, hij doet een oproep tot nationale eensgezindheid.
Uit zijn openingsreden komt H. Baels naar voren als een literair aangelegd en zelfs enigszins grootsprakerig, maar energiek man, die wel diagnoses stelt en grootse plannen ontvouwt, maar geen concrete middelen
aanwijst om ze te verwezenlijken.
Gouverneur Baels zorgt ook voor een nieuwigheid op 9 oktober 1935,
door bij de bespreking van de begroting in de provincieraad het woord
te nemen, ter verdediging van zijn Bestendige Deputatie, en om een
gedetailleerd overzicht te geven van de initiatieven die genomen werden
en de stappen die werden aangewend voor de verbetering van de zeehavens, de waterwegen, de wegenbouw, de waterbedeling, de landbouw en
het toerisme. Hij zou nog meer rechtstreeks tussenkomen in de debatten.
Als gouverneur ging zijn aandacht in hoofdzaak naar de kust : de zeevisserij en het kusttoerisme. Ook voor de Schone Kunsten had hij belangstelling.
Te Brugge werd gouverneur Baels nooit helemaal aanvaard, men nam
het niet dat hij liever in zijn privé-woning in het Zoute verbleef dan in
zijn ambtswoning, en enkele onvriendelijke uitlatingen van zijn naaste
familieleden waren bij de Brugse bourgeoisie helemaal niet welkom. In
1937 of 1938 was er ernstig sprake van dat hij zou worden benoemd
tot Belgisch ambassadeur te Den Haag. Hiertegen kwam echter verzet in
sommige Brusselse kringen, voor wie zijn plebeïsche afstamming een
hinderpaal was. Het uitbreken van de oorlog zou echter aan zijn carrière
een onverwacht einde stellen.
In omstandigheden die wij hier voor het eerst, aan de hand van inlichtingen ons verstrekt door de heer ere-griffier A. Lommez, kunnen verduidelijken, werd hij door de Belgische regering ontslagen uit zijn ambt.
De wet van 5 maart 1935 had de plichten omschreven van de ambtenaren in oorlogstijd, die niet gemobiliseerd waren. De wet van 10 mei
1940 had die aangevuld met bepalingen betreffende de overdracht van
bevoegdheid. De ambtenaren kregen opdracht op hun standplaats te
blijven in geval van bezetting, maar deze maatregel gold niet voor de
provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen. Zij moesten
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hun ambt neerleggen.
Op zaterdag 18 mei 1940, rond 18 uur, verliet gouverneur H . Baels,
samen met één van zijn zoons, Brugge per auto, - zijn vrouw en overige
familie waren reeds eerder vertrokken - , om contact op te nemen met
de regering, waarvan hij vernomen had dat zij zich te De Panne zou
bevinden. Vóór zijn vertrek overhandigde hij aan de heer A. Lommez,
provinciaal griffier, drie documenten: het eerste was een volmacht, waarbij de bankkoffer van H. Baels ter beschikking gesteld werd van A. Lommez, om er eventueel een aantal waardevolle persoonlijke voorwerpen
van de gouverneur in op te bergen.
Het tweede document luidde als volgt :
"Waarde Heer Griffier,
Heden ga ik met mijn familie naar De Panne, Hotel Teirlinck. Ik zal
steeds mijn ambt waarnemen aldaar tot verder verwittigen.
De brief van neerlegging van ambt dient enkel gedateerd bij bezetting.
Het is het eenigste middel want in dat geval kan ik van uit De Panne
niets meer opsturen.
Vriendelijk, (w.g.) H. Baels
18 mei 1940"
Het derde document was een ontslagbrief :
"Mijnheer de Griffier,
Ingezien de omstandigheden en ingevolge artikel 25 der onderrichtingen,
zooals het in de huidige tijden dient begrepen, heb ik de eer mijn ambt
van gouverneur neer te leggen.
Ik bied U en de Heren Gedeputeerden alsook aan al de heren Ambtenaren de uitdrukking van mijn hoogachtende en diep toegenegen gevoelens.
(w.g.) H. Baels
Brugge, den .. . mei 1940"
De gouverneur verklaarde dat hij de provinciegriffier telefonisch zou
verwittigen wanneer deze brief gedateerd moest worden en als officieel
ontslag aanzien.
's Anderendaags, 19 mei, rond de middag kwamen eerste minister
H. Pierlot, generaal Denis, minister van landsverdediging, A. Vanderpoorten, minister van Binnenlandse Zaken, en vermoedelijk ook P.H.
Spaak, minister van Buitenlandse Zaken, aan in het gouvernementsgebouw te Brugge. Zij vroegen naar de gouverneur. De provinciegriffier
moest hen het antwoord schuldig blijven. Hij belt het hotel Teirlinck te
De Panne op en verneemt dat men er H. Baels niet gezien heeft. Ook in
de tolkantoren aan de Frans-Belgische grens heeft men hem niet gezien.
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Op 21 mei krijgt de griffier bevel drie Koninklijke Besluiten op te
stellen, één waarbij gouverneur H . Baels uit zijn ambt ontslagen wordt,
het tweede ontslaat de weggevluchte burgemeester van Oostende en het
derde stelt H. Serruys aan tot burgemeester van Oostende. De ministers
zouden in de namiddag (tijdens de Conferentie van Ieper) deze drie
besluiten aan de Koning ter ondertekening voorleggen. Samen met de
heer J. Claeys voert A. Lommez met tegenzin deze onkiese opdracht uit
en overhandigt de teksten aan minister Vanderpoorten.
In de avond van 24 mei komt de kabinetschef van Binnenlandse Zaken,
Vauthier, de door de koning en de minister ondertekende besluiten aan
de griffier teruggeven, met de opdracht deze bij de eerste gelegenheid aan
de Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, J. Vossen, te overhandigen. De heer A. Lommez weigert het ontslagbesluit van zijn gouverneur
te aanvaarden. Het zou door Vauthier naar Frankrijk meegenomen worden en in de zomer van 1940 met het archief van Binnenlandse Zaken
naar Brussel terugkeren.
Vermoedelijk half juni begeeft griffier A. Lommez zich voor het eerst
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Brussel om er de Secretarisgeneraal te ontmoeten. Tijdens hun gesprek wordt meegedeeld dat gouverneur H. Baels zo juist aangekomen is en vraagt om door de secretarisgeneraal ontvangen te worden. Na dit onderhoud hebben de gouverneur
en de griffier voor het eerst sinds weken een lang gesprek met elkaar
in het Park van Brussel. H. Baels vertelt dat hij op 19 mei te De Panne
was aangekomen, waar hij vernam dat de 'colonne ministérielle' zojuist
naar Duinkerke vertrokken was. Hij zet haar achterna met zijn wagen, kan
haar niet vinden en geraakt verstrengeld in de vloed van vluchtelingen.
Bovendien heeft hij een ongeluk met zijn auto, is gekwetst en wordt in een
hospitaal van een klein stadje (Bergues ?) opgenomen en verzorgd. Ook
beweert hij dat hij de regering vooraf had ingelicht van zijn voornemen
haar te volgen, en dat hij met dat doel naar De Panne vertrokken was.
Door deze omstandigheden was hij in de onmogelijkheid Brugge van zijn
vertrek naar Frankrijk te verwittigen, en bevel te geven aan de griffier zijn
ontslagbrief te dateren en aan de ministers te overhandigen.
In juli-september 1940 werden in het bezette gebied, overeenkomstig
de wet van 5 maart 1935 twee onderzoeken ingesteld tegen H. Baels. Het
ene was van administratieve aard en werd uitgevoerd op last van de
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, J. Vossen door de z.g.
'Commissie-Wauters', die uit drie leden was samengesteld; het tweede
was strafrechterlijk en werd ingesteld door de procureur des konings bij
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Vervaet.
Begin juli 1940 verbleef H. Baels in een hotel te Brussel en wilde zijn
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zaak voor de Commissie-Wauters bespoedigen. Het resultaat van het
administratief onderzoek was ongunstig. Dat van het strafrechterlijk
onderzoek, dat vermoedelijk na de uitspraak van het administratief onderzoek werd ingesteld (in september 1940), is ons niet bekend.
In elk geval waren het de Duitsers die in laatste instantie beslisten over
het weer in functie treden van de weggelopen hogere ambtenaren, en zij
weigerden o.m. de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Van den Bogaerde
-aan wie zij niets verweten ! -,in zijn functie te herstellen.
Maar het staat vast dat ondertw;sen de Belgische ministers die in
Frankrijk verbleven op hun beslissing zijn teruggekeerd. Op 22 juli 1940
bracht Mgr. Van der Cruyssen, H. Baels op de hoogte van een gesprek
dat hij met minister van Binnenlandse Zaken, A. Vanderpoorten, had
gehad, en waarin deze verklaarde "qu'il ne restait rien de tout ce que
l'on avait dit contre vous et que rien n'avait été fait". Dit werd bevestigd
door een brief van minister A. De Schrijver aan Mgr. Van der Cruyssen.
Het ontslagbesluit werd in september 1940 op bevel van de koning door
graaf Capelle opgevorderd op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Enkele maanden later, in mei 1941, werd het ganse dossier Baels opgevorderd door de secretaris van de koning 1 •
Tijdens de oorlog verbleef H. Baels in het Zuiden van Frankrijk, van
waaruit hij regelmatig naar Brussel kwam en er contact opnam met personen die hem kwamen inlichten over de toestand in de provincie.
Ofschoon hij door de (nieuwe) secretaris-generaal van Binnenlandse
Zaken, G. Romsee, vanaf 1 mei 1941 in disponibiliteit was geplaatst,
bleef hij ervan overtuigd na de oorlog zijn functie weer te kunnen opnemen. Het huwelijk van zijn dochter met koning Leopold, op 6 december
1941, vormde hiervoor geen juridisch beletsel. Bij de bevrijding van het
land schreef H . Baels op 4 september vanuit Anglet in de Pyreneeën aan
minister De Schrijver om erop te wijzen dat zijn ter beschikking stelling
voortaan geen reden van bestaan meer had en vroeg verlof aan tot zijn
terugkeer in het land. Op 14 september werd evenwel zijn opvolger,
P. van Outryve d'Ydewalle aangesteld. Op 19 september 1944 werd aan
de in raad vergaderde ministers een ontwerp van besluit voorgelegd waarbij aan H. Baels eervol ontslag werd verleend. Dit ontwerp stootte echter
op het verzet van J. Vossen, die zijn functie van secretaris-generaal van
Binnenlandse Zaken weer had opgenomen. Het bleef zonder gevolg.
Eindelijk, na veel over en weer geschrijf, werd op 27 oktober 1944, op
1 Wij ontlenen al deze gegevens aan de Recueil de documents établis par le
Secrétariat du Roi, Brussel 1949, pp. 486-490 en aan het Kamerdebat van 25 juli 1945
in La Question royale. Evénements. Documents, Brussel, s.d., t. 2, pp. 539 e.v.
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zijn verzoek, aan H. Baels eervol ontslag verleend. Hij werd gemachtigd
de eretitel van zijn ambt te dragen en zijn recht op pensioen te laten
gelden.
De laatste jaren van zijn leven wist H. Baels zich op de achtergrond
te houden, maar hij bleef zich inspannen o.m. voor de oprichting van een
visserskruis te Oostende en bleef contact behouden met zijn vroegere
medewerkers en vrienden. Schielijk overleden te Knokke-Zoute op 15 juni
19 5 6 werd hij in familiekring, maar onder grote publieke belangstelling,
op 18 juni 1956, te Oostende begraven.
Iconografie: portret geschilderd door lsidoor Opsomer, I945, op het Provinciaal
Hof te Brugge.
Bibliografie: P. Van Molle, Het Belgisch Parlement 1894-1969, Ledeberg-Gent,
1969, p. 5; Hendrik Baels in Ons Volk Ontwaakt, 6 juni 1926, p. 354; Het Nieuw
Visserijblad, 22 juni 1951; M. Cordemans, Dr. A. Van de Perre's oorlogsjaren 19141918, Wetteren 1963, passim; G. Durnez, Baels, Hendrik in Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, dl. I, Tielt, 1973, p. 126; A. Lommez, Herinneringen aan
gouverneur Hendrik Bae/s in Brugsch Handelsblad I september I978 en De Zeewacht editie Oostende, 22 september I978, en id., Grepen uit het Verleden, onuitgegeven gedenkschriften.

3. BULCKAERT, MiehieL Zie provincieraadsleden nr. 51.

4. van OUTRYVE d'YDEWALLE, Pierre-Joseph-Marie-Ghislain,
ridder.
Geboren te Gent op 7 januari 1912. Zoon van Emmanuel Charles,
provincieraadslid, en Marie Josèphe van den Peereboom.
Grieks-latijnse humaniorastudies aan de abdijschool van de Benedictijnen te Zevenkerke (diploma gehomologeerd door de Middenjury op
23 .08.1929). Zijn leraars maken zich nogal zorgen over hem en raden
hem universitaire studies af. Komt te Zevenkerke in contact met Pater
Lebbe, een missionaris Lazarist, die in conflict gekomen was met zijn
orde, omdat hij de vorming van een inlandse clerus voorstond. De paus
zou hem echter gelijk geven. Ook de Benedictijnen van Zevenkerke dachten in die richting. De Kerstnacht van 1926 werd aldaar gevierd in aanwezigheid van 2 Chinese bisschoppen. Dit zou op de jonge P. d'Ydewalle
een blijvende indruk achterlaten en een levendige belangstelling voor wat
wij nu de 'ontwikkelingslanden' noemen, en die in zijn milieu en in die
tijd meer als missioneringslanden werden gezien.
Najaar 1929 vertrekt hij naar de Faculté de Philosophie et Lettres du
Collège Notre-Dame de la Paix te Namen, waar hij het eerste jaar slaagt
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met grote onderscheiding (12 juli 1930), het tweede jaar, met onderscheiding (20 juli 1931).
Te Namen leert hij een pater Jezuïet kennen die een diepe invloed op
hem heeft, Leopold Willaert uit Brugge. Hij was professor in geschiedenis
-een vak waarvoor P. d'Ydewalle zijn leven lang meer dan amateuristische interesse zal hebben. Pater Willaert onderhoudt in hem de belangstelling voor de kolonie. Te Namen neemt P. d'Ydewalle geen deel aan
het studentenleven, wel aan de studiekringen en vooral deze die koloniaal
gericht zijn. Terwijl hij in het middelbaar onderwijs en aanvankelijk te
Namen nog denkt aan een carrière van gewestbeheerder in Congo, verandert hij van mening en opteert, nog te Namen, voor een militaire carrière
in de Force Publique. Met het oog hierop onderbreekt hij zijn studies in
1931-1932 om eerst 14 maand dienstplicht te doen bij de 2e Lansiers
te Brussel. Ondertussen studeert hij de eenjarige cursus van kandidaat in
de rechten, en slaagt met onderscheiding in dit examen voor de Middenjury (3 november 1932), tevens slaagt hij in de examens van reserve- én
van beroepsofficier.
Na zijn legerdienst verandert hij van tactiek, maar behoudt hetzelfde
einddoel. Hij denkt sneller te kunnen carrière maken in Congo indien hij
eerst zijn opleiding in de rechten voltooit, liever dan zich onmiddellijk
in de Force Publique te engageren.
Zijn vader laat hem, merkwaardigerwijze, vrij in de keuze van de
universiteit om zijn studies te voltooien. Zelf is zijn vader eerder voorstander van Gent. P. d'Ydewalle verkiest Leuven, omwille van de nabijheid
van Brussel waar hij een groot deel van zijn tijd doorbrengt. Evenmin als
te Namen neemt hij te Leuven deel aan het eigenlijke studentenleven,
tenzij men op hem beroep doet om ergens kabaal te helpen schoppen.
De man die te Leuven op hem een blijvende invloed zou uitoefenen is
professor Pierre Ryckmans, latere gouverneur-generaal van Congo. Hij
volgt diens cursus van koloniaal recht, en hij ontmoet hem ook bij andere
gelegenheden (studiekringen). Van Ryckmans zal hij de leuze meekrijgen
die heel zijn leven zal inspireren 'Do min er pour Servir'. Hij ontmoet er
ook een andere Jezuïet: le Père Charles, die hem versterkt in zijn koloniale
roeping.
Hij slaagt in het eerste doctoraat Rechten te Leuven met voldoening
(29 juli 1933) en in het tweede doctoraat met onderscheiding (2 juli 1934).
Op 24 oktober 1934 treedt hij in het huwelijk met Marie Thérèse Louise
Eugénie Joos de ter Beerst, uit Brugge, die hem zes kinderen zou schenken. Nu ziet hij af van een koloniale carrière, ook omdat de aanwerving
gestopt was, tijdens de crisisjaren.
Op 4 februari 1935 wordt hij ingeschreven aan de Balie van Brussel en
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doet er drie jaar stage bij meester Grégoire- die na de oorlog de Union
Démocratique Beige zou oprichten.
Hij pleit enkele pro deo's en ongevallen. Na zijn stage wordt hij als
advokaat bij het Hof van Beroep van Brussel ingeschreven.
Tijdens zijn stage was hij - tegen de voorschriften in - werkzaam
van 1 januari 1936 tot 31 januari 1937 als werkman, vervolgens bediende
en uiteindelijk journalist bij L e Vingtième Siècle en een voorloper van De
Courant, die beide door Leon Bekaert en de fabrieken Remy werden
gesponsord. De eerste stond onder leiding van William Ugeux - die in
het Verzet een belangrijke rol zou spelen- de tweede onder leiding van
Godfried Develter en Robert Reyntjens (die in het ACW zou terechtkomen). Beide kranten waren bedoeld als tegenhangers van La Libre
Belgique en De Standaard.
Begin 1937 wenste een oudere maar intieme vriend van P. d'Ydewalle,
Daniel Ryelandt, uit Brugge, ontslag te nemen als kabinetschef van de
toenmalige minister van landbouw, Hubert Pierlot, om de directie op te
nemen van het (officieuze) persagentschap Belga. Hij suggereerde zijn
minister P. d'Y dewalle in het kabinet op te nemen. Deze wilde daar niet
van weten, uit vrees dat d'Ydewalle confidentiële zaken aan zijn broer
Charles zou meedelen, die op dat ogenblik reeds een van de journalisten
'en vue' was, en zijn sympathieën voor L. Degrelle niet had verborgen.
Tijdens een afwezigheid van H . Pierlot installeerde D. Ryelandt de
nog zeer jonge (25 jaar) Pierre d'Ydewalle, als lid van het kabinet (officieel op 1 februari 1937). Pierlot, hierover niet tevreden, ignoreert hem
een tijd, maar als eind 1937-begin 1938 d'Ydewalle er in slaagt een
conflict met de boeren uit Samber en Maas (la grève du lait) bij te leggen,
ontdekt Pierlot plots zijn kwaliteiten, en bovendien : "il est discret" ! Van
dan af vervult hij de functie van kabinetschef van de minister van landbouw (officieel bij K.B. van 14 februari 1938). Hij behoudt deze functie
onder de volgende ministers Paul Beymans (minister van landbouw in
het kabinet P.H. Spaak van 15 mei 1938 tot 21 januari 1939) en CharlesAlbert d'Aspremont Lynden (minister van landbouw in de kabinetten
P.H. Spaak en H. Pierlot 21 januari 1939-augustus 1940).
Bij K.B. van 8 maart 1939 wordt P. d'Ydewalle echter aangesteld tot
kabinetschef van de eerste minister (H. Pierlot) en tevens secretaris van
de Ministerraad (tot 31 augustus 1940).
In die jaren komt hij in contact met een andere figuur die op h~m een .
diepgaande invloed zou hebben: de Kortrijkse industrieel Tony Herbert,
die doorgezonden was geweest aan de Leuvense universiteit, wegens zijn
actie tegen de Nolf-wet (in 1924). Aan het einde van de dertigerjaren was
Herbert een belangrijke figuur die zich situeerde tussen de Katholieke
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Partij, het VNV en het Verdinaso van J. Van Severen (een neef van
P. d'Ydewalle). Samen met T. Herbert stichtte P. d'Ydewalle in 1938
het Verbond van Vlaamse reserve-officieren. Tijdens de oorlog organiseerde T. Herbert geheime studiekringen, met het oog op de morele weerstand tegen de Duitsers en de naoorlogse hervorming van de Staat.
P. d'Ydewalle nam er aan deel, de Brugse afdeling waartoe ook Joseph
Bernolet behoorde, kwam ongeveer om de maand, o.m. in zijn huis, samen.
Het was rond T. Herbert dat een aantal naoorlogse politici gevormd werden, zoals Theo Lefevre, Robert Vandekerckhove, Eerten De Clerck, Jef
Van Bilsen, Paul Destexhe en Pierre Harmel.
Als secretaris van de ministerraad maakt hij vanuit de eerste loge de
gebeurtenissen van de meidagen 1940 mee, en tekent ze op in een dagboek. Hij volgt de vier ministers (Pierlot, Spaak, Vanderpoorten en
Denis) die vanaf 20 mei bij de koning blijven, en tekent o.m. op 25 mei
in het Hotel Teirlinck te De Panne het z.g. 'Verslag Pierlot' op van het
laatste onderhoud van deze ministers met koning Leopold III te Wijnendale. Hij volgt ze naar Londen en in Frankrijk, waar hij na het vertrek van
Pierlot en Spaak nog enkele maanden achterblijft, en in oktober 1940
naar België terugkeert.
Tijdens zijn maandenlang verblijf in Frankrijk werd hij, samen met
Roger Taeymans, o.m. belast met het in veiligheid brengen van het regeringsarchief en een deel van het koninklijk archief (3 legercamions !).
Hij slaagt er in deze kostbare stukken te laten inmetselen in de vrouwenabdij van Poyannes (Landes), die later door de Duitsers zou bezet worden.
Na de oorlog zou blijken dat van alle bezette landen, België het enige
was waarvan het regeringsarchief niet in Duitse handen viel ! Zij zaten
erop en ze wisten het niet.
In oktober 1940 keert P. d'Ydewalle naar België terug. Hij gaat er de
schoonbroer van H. Pierlot, François De Kinder, opzoeken te Brussel.
Deze overtuigt hem lid te worden van de verzetsgroep 'Réseau Xavier',
wat hij aanvaardt. In het voorjaar 1942 wordt deze verzetsgroep verraden.
Op het nippertje kan P. d'Ydewalle, dank zij de secretaresse van De Kinder, ontsnappen aan een Duitse valstrik. De Kinder zal naar Londen
kunnen ontkomen, van waaruit hij in december 1943 met een boodschap
van de regering voor koning Leopold boven het bezette land zal gedropt
worden, en - tot diens volkomen verrassing - hierbij beroep zal doen
op P. d'Y dewalle1 •
Na het uiteenvallen van de 'Réseau Xavier' duikt d'Ydewalle onder in
1 Men kent het droevig einde van F. De Kinder, die door de Duitsers werd
achtervolgd, aangehouden en in augustus 1944 te Vichy terechtgesteld.
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Luxemburg (waar D. Ryelandt in de maquis een belangrijke rol zal
spelen), daarna rond Mechelen, en als hij verneemt dat de Duitsers bij hem
nog steeds geen huiszoeking hebben verricht, keert hij terug naar Brugge.
Twee dagen later staat de Geheime Feldpolizei aan zijn deur. Hij ontsnapt
langs het venster, maar volgt het bevel op, dat gegeven werd via zijn
vrouw, zich 's anderendaags op de Kommandatur aan te melden. Tot
verbazing van de Duitsers, en overtuigd dat zij geen bewijzen hadden
tegen hem, begeeft hij zich daarheen zonder valies. Na vijf uur ondervraging wordt hij losgelaten. Tijdens dit verhoor komt hij er achter wie hem
bij de Duitsers verklikt moet hebben. Na zijn vrijlating zal hij gedurende
de rest van de oorlog nauw contact onderhouden met deze persoon, die
aldus ongewild als paraplu fungeerde, en vermoedelijk nauwgezet aan de
Duitsers doorgaf wat P. d'Ydewalle hem meedeelde! Na zijn vrijlating
engageert hij zich in alle mogelijke verenigingen die met de Duitsers
contacten hebben : hij is mobilisatiechef bij het Provinciaal Comité van
het Rode Kruis en vanaf september 1942 hoofd van de afdeling Brugge
van de Tehuizen Leopold III (voor de bevoorrading van de politieke
gevangenen en hun families), hij is groepsoverste bij de Boerenwacht te
Sint-Andries, en vanaf mei 1944 directeur voor West-Vlaanderen van de
vzw Dienstbetoon aan gezinnen door oorlog geteisterd (gesticht door
minister van State A.E. Janssen). Dit alles laat hem toe o.m. met Duitse
legerwagens, hem door een Duits generaal te Brussel ter beschikking
gesteld, voedsel te smokkelen . .. voor de Duitsers !
Officieel van 1 september 1940 tot 30 november 1944 staat hij vermeld
als onderluitenant 'Actie- en Inlichtingsagent', eerst in de 'Réseau Xavier',
vanaf 1 augustus 1942 als luitenant in de groep 'Clarence', gesticht door
de beroemde Walther Dewé.
Ondertussen stelde hij ook, ten behoeve van de regering Pierlot te
Londen, regelmatig rapporten op over de toestand en de mentaliteit in
het bezette gebied en onderhield ook regelmatig contacten met leden van
het Koninklijk Hof te Brussel. Afschriften van deze rapporten heeft hij
gelukkig kunnen bewaren. Het grootste deel van zijn informatie haalde hij
bij de medewerkers van de aannemers die voor de Duitsers werkten. In
1944 ontsnapt hij op het nippertje aan een geallieerde vliegtuigaanval
langs de baan Lichtervelde-Roeselare.
Bij de bevrijding van Sint-Andries kan P. d'Ydewalle eindelijk eens
zijn jagershart ophalen aan het hoofd van een gewapende verzetsgroep.
Ooggetuigen bevestigen echter dat hij hierbij ook beschermend optrad.
Op 14 september 1944 reist hij, via Kortrijk, naar Brussel om er voor
bet eerst in vier jaar H. Pierlot te ontmoeten. Deze vraagt hem even bij
minister De Schrijver aan te lopen, die hem meedeelt dat hij tijdelijk (voor
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twee maand) tot gouverneur van West-Vlaanderen benoemd is. Deze
benoeming zou elf maal voor de duur van 1 maand verlengd worden, en
na tussenkomst van Achilles Van Acker, op 22 december 1945 door de
Prins Regent in een definitieve benoeming worden omgezet. De volgende
dag gaat hij zijn benoeming aan de provinciale griffier meedelen, en kan
gelukkig maar het benoemingsbesluit voorleggen als bewijs. In de namiddag van vrijdag 15 september 1944 zit hij, aan de leeftijd van 32 jaar en
9 maanden, de eerste vergadering van de Bestendige Deputatie voor ! Het
was de eerste in een reeks van meer dan 1.700.
Nu begint voor hem een nieuwe loopbaan in zeer moeilijke omstandigheden: de oorlog woedt nog op Westvlaams grondgebied, en één van zijn
eerste tussenkomsten in het Bestuursmemoriaal (23 september 1944) zal
zijn om bij de gemeentebesturen aan te dringen om de lijken die liggen
te rotten, te begraven.
Eén van zijn eerste belangrijke beslissingen is het aanvullen van de
Bestendige Deputatie, die tot 3 leden herleid was, met 1 katholiek en
2 socialistische leden. Dat kon hij, zich steunend op één van de besluitwetten van de regering te Londen. Het was een vrij revolutionaire daad
in een provincie waar de socialisten nooit aan de macht waren geweest.
De provincieraad zou hem in december 1944 en mei 1945 gelijk geven
door deze drie personen, op zijn beurt, als lid van de Bestendige Deputatie
te verkiezen.
Gedurende 34 jaar zou P. d'Ydewalle grote zorg besteden aan de keuze
van het onderwerp en het opstellen van zijn jaarlijkse openingsrede van
de gewone zittijd van de provincieraad. Meerdere van deze reden zijn
echte wetenschappelijke studies, en veel van zijn voorstellen zouden
achteraf door de provincieraad worden verwezenlijkt. Wij geven er een
overzicht van .
1944: Over de vaderlandsliefde in verleden en heden.
1945 : Hulde aan de mandatarissen en overheidspersonen die zich actief
of passief verzet hebben tegen de vijand tijdens de oorlog, en
oproep om de staatsburgerlijke deugden te beoefenen.
1946 : Over het technisch- en landbouwkundig onderwijs.
1947: Toerisme en volksontwikkeling. Hij pleit o.m. voor vacantiespreiding.
1948 : De veldwachter. Eén van zijn merkwaardigste reden.
1949 : De volksopleiding.
1950: Over de demografie van West-Vlaanderen. Deze grondig gedocumenteerde rede wordt uitgesproken meerdere jaren vooraleer de
demografie in de politieke belangstelling komt (het rapport Sauvy
dateert van 1962 !).
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1951 :Werkverschaffing en economie in West-Vlaanderen.
1952 : Openbare orde en gemeentelijke politie.
1953 :De kleine gemeente. Hij spreekt zich uit tegen de 'versmelting' van
de kleine gemeenten, (het woord fusie was nog niet in zwang) en
voor de samenwerking (het woord federatie was evenmin in gebruik).
1954: Invloed van het goederenverkeer op de werkverschaffing in WestVlaanderen.
1955 :Het personenvervoer: pendelarbeid en toerisme.
1956: Over de jeugd en het onderwijs.
1957 : De productiviteit in de administratie.
1958 :De beteugeling van de verkeersongevallen.
1959: Waterwinning en waterwering.
1960 : Het toerisme.
1961 :De teloorgang van het gezag.
1962 : De tertiaire sector.
1963: De landbouw.
1964: De huisvesting. Hierin houdt hij een pleidooi voor een betere
ruimtelijke ordening. Hij stelt zeer nadrukkelijk de verdere opportuniteit van de provinciale bouwpremies in vraag en suggereert
'naar nieuwe formules uit te zien om de woningnood te helpen
bestrijden'. Een suggestie die vier jaar later door de provincieraad
zal worden gevolgd.
1965 : Over de Vrije Tijd en de vrijetijdsbesteding.
1966: Het fysisch kader waarin de Westvlaamse bevolking leeft. Begrippen als leefmilieu, milieuzorg, enz. waren toen nog niet gangbaar.
1967 : Het sociaal-economisch aspect van de kustzone.
1968 : Over de Openbare Onderstand.
1969 : Het brandwezen.
1970: De gemeenten. Naar aanleiding van de fusies, waarvan hij nu
voorstander is.
1971 :De burgemeester. De gouverneur verkondigt eens te meer zijn
opvatting dat de burgemeester beter buiten de gemeenteraad zou
worden benoemd.
1972 : De gemeenten (na de fusies).
1973 : Onze kinderen, en hun bescherming.
1974 :Het Westvlaamse landschap als wezenlijk bestanddeel van onze
sociale samenleving. Opnieuw over milieuzorg.
1975: De gemeentefinanciën (na de fusies) .
1976: Een nieuw gemeentebeleid. Overzicht van de taken voor de nieuwe
gemeentebesturen na de fusies .
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1977 : Het leefklimaat.
1978: De provinciegouverneur. Deze laatste rede, die hijzelf als zijn
geestelijk testament bestempelt, bevat de neerslag van 34 jaar
ervaring, en een grondig historisch onderzoek, waarbij o.m. gewaarschuwd wordt voor het terug politiseren van het gouverneursambt.
In de laatste paragrafen neemt hij, op een voor hem zeer kenschetsende wijze, afscheid van zijn functie :
"Evenwel, wat daarbij een niet te ontkomen overweging blijft, is
wel dat de titularis van het ambt zijn inspanningen slechts dan
vruchtbaar zal ervaren, wanneer hij kan bogen op het vertrouwen
van Koning en ministers, op het welwillend begrip van de provincieraad, een voortreffelijke verstandhouding met de bestendige
deputatie, de toegewijde medewerking van ambtenaren en bedienden van het provinciaal bestuur, de arrondissementscommissariaten, de provinciale en paraprovinciale diensten. Wanneer hij ten
overvloede kan rekenen op een vertrouwd samengaan met al wie
enig gezag uitoefent in de provincie, inzonderheid de gemeentemandatarissen, op de goedertierende genegenheid van de bevolking .. . en op het rustige geduld van iedereen.
Als ik hier de overweging afsluit, dan is het omdat ik de schone
conclusie reeds lang in het hart draag.
Wat de gouverneur van West-Vlaanderen, een Mens ten slotte,
ononderbroken gedurende 34 jaar aan vriendschap en vriendelijkheid mocht ervaren, het heeft zijn bestaan tot een rijke aaneenschakeling van belevenissen gemaakt, het heeft hem geholpen vele
kleine en grotere wensen tot werkelijkheid te brengen, het heeft er
aanzienlijk toe bijgedragen dit West-Vlaanderen van ons wààr te
maken.
En daarvoor is hij U tot zijn laatste dagen dankbaar!"
De meeste van deze openingsreden, die altijd het voorwerp uitmaakten
van ernstige opzoekingen, grijpen terug naar de geschiedenis. Zij bevatten
altijd concrete analyses van het onderwerp en suggesties in positieve zin.
Naargelang de jaren vorderen valt het op hoe hij kritiek aan het adres
van de centrale overheid steeds scherper formuleert - zoals ook andere
provinciegouverneurs dat doen. En dat valt des te meer op daar hij in
de uitoefening van zijn ambt, steeds de grootste eerbied manifesteert voor
de beslissingen van politieke lichamen - en er zich soms achter verschuilt. Vanuit de administratieve hoek werd hem soms een zekere laksheid tegenover sommige aanmatigingen van het politiek lichaam dat hij
voorzat, verweten.
De onderwerpen van deze redevoeringen wijzen reeds naar de bijzon-
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derste van zijn belangstellingspunten : de goede werking van de administratieve organisatie op het provinciale en gemeentelijke niveau, de sociaaleconomische infrastructuur van de provincie, de jeugd en het onderwijs,
vrijetijdsbesteding, toerisme en milieuzorg. Het is vooral in deze laatste
onderwerpen, die wel meer vanuit een filosofisch standpunt benaderd
worden, dat wij de aristocratische 'landman' aan het woord horen, met
zijn belangstelling o.m. voor de bomen, die hij van zijn vader geërfd heeft,
maar altijd met een zeer realistische kijk op de toestanden. Nooit doet hij
aan fraseologie, literaire bekommernissen zijn hem vreemd- behalve in
in de eerste redevoeringen waarin wij, in de vormgeving, de hand onderkennen van zijn toenmalige literair begaafde secretaris.
Wat Pierre d'Ydewalle als gouverneur gepresteerd heeft is echter veel
meer dan wat uit zijn redevoeringen blijkt, maar het is moeilijk te achterhalen. Hij was een ideeënzaaier. Tot de laatste maanden van zijn ambtstermijn blijft hij ideeën lanceren - het laatste belangrijke is dit van een
Vredesmuseum, waarmee hij vol energie van start gaat één jaar voor zijn
opruststelling - maar hij vertrouwt die meestal aan anderen toe om ze
uit te werken. Zo ligt hij aan de basis van een nieuwe aanpak van het
kusttoerisme, via Westtoerisme, hij is de man die de Westvlaamse Economische Raad (1954) en vooral het Westvlaams Economisch Studiebureau
(1959) in het leven roept, en daarbij -niet tot ieders voldoening- de
provincie de weg doet opgaan van de intercommunale verenigingen om
zaken te realiseren die langs de gewone administratieve weg moeilijk
hadden gerealiseerd kunnen worden. Hij ligt aan de basis van twee belangrijke scholen: de Brandweerschool (1974) en de Politieschool van WestVlaanderen (1952), waarvan de eerste een unicum is, en de tweede een
fundamentele invloed gehad heeft op de vorming o.m. van de landelijke
politie, en bovendien het bevolken van de stedelijke politiekorpsen door
gewezen rijkswachters in grote mate heeft doen afnemen. Hij ligt ook
aan de basis van wat later de hulpcentra 900 is geworden, door in de
provincie een eenvormig oproepnummer voor de brandweer in te voeren.
Door zijn functie was hij automatisch voorzitter van een ganse reeks
commissies en comités op provinciaal vlak. Maar ook van elders werd
beroep op hem gedaan.
Sinds 1944 is hij voorzitter van het Comiteit voor Na- en Toezicht op
de Rijksweldadigheidsgestichten te Sint-Andries (tot 22 juli 1957).
Vanaf 27 februari 1947 is hij voorzitter van het Zeewetenschappelijk
Instituut te Oostende (afgeschaft op 30.6.1970) en wordt voorzitter (21.10.
1970) van het nieuwe Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek.
Bij Regentsbesluit van 2 mei 1949 wordt hij voorzitter van de Hoge
Raad voor de Onderstand en het Maatschappelijk Dienstbetoon. In die
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hoedanigheid zal hij heel wat werk leveren dat voor een deel verdisconteerd wordt, in de nieuwe wetgeving op de O.C.M.W.'s (1976), ofschoon
deze wetgeving in haar geheel niet gans zijn goedkeuring wegdraagt.
Op 20 juni 1950 is hij medestichter en lid van de beheerraad van het
Europacollege te Brugge.
Bij K.B. van 5 september 1952 wordt hij voorzitter van de Interministeriële commissie van advies inzake aanplakken en adverteren, en voert,
met succes, strijd tegen de verwilderende publiciteit langs de wegen.
Van 15 december 1953 tot 25 oktober 1960 is hij voorzitter, daarna
lid van de Hoge Raad voor Toerisme en Hotelwezen.
Hij is lid (van 1955 tot 1967) van het Comité voor Na- en Toezicht van
het Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede.
Op 30 juni 1955 wordt hij voorzitter van de v.z.w. Het Grafelijk Slot
van Male. Bij K.B. van 18 april 1958 wordt hij lid van de beheerraad
van het Théätre National de Belgique (tot eind 1968).
Sinds 28 januari 1964 is hij lid van de beheerraad van het Francquifonds. Op 7 juni 1966 is hij medestichter en lid van de beheerraad van
de Pondation Hubert Pierlot te Ukkel.
Bij K.B. van 6 april 1967 wordt hij voorzitter van de Commissie van
advies inzake bepaalde aspecten van de ruimtelijke ordening en de stedebouw voor de kuststrook.
Vanaf januari 1967 is hij lid van de beheerraad van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting.
Bij K.B. van 24 september 1971 wordt hij voorzitter van de Streekcommissie van advies voor de Provincie West-Vlaanderen, en op 3 november 1971 voorzitter van de Intercommunale Vereniging voor de autosnelwegen van West-Vlaanderen. Op 17 juli 1974 wordt hij lid van het
Nationaal Comité voor de viering van de 25e verjaardag van het bewind
van Z.M. Koning Boudewijn, en zit de vergaderingen voor van de Werkgroep die de objectieven van de stichting moet bepalen en haar statuten
opstellen.
De invloed van gouverneur P. van Outryve d'Ydewalle was bijzonder
groot. Niet alleen door zijn functie, maar -naar hij zelf toegaf- meer
nog door zijn overtalrijke relaties, zowel in de administratieve kringen te
Brussel als in de zakenwereld, kon hij heel wat realiseren. Hij ligt bijvoorbeeld aan de basis van de inplanting van de Siemensfabrieken te Oostkamp. Niet al zijn betrachtingen werden evenwel verwezenlijkt. Zo is hij
er niet in geslaagd de kuststrook te behoeden voor de speculatie van de
bouwpromotoren, noch er het toerisme een menselijke proportie te geven.
Het moeilijkste deel in deze biografie is ongetwijfeld, voor iemand die
hem van dichtbij heeft gekend en hem zeer genegen is, een enigszins
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objectief beeld te geven van zijn persoonlijkheid.
Het eerste wat bij hem opvalt is de kunst om met de mensen om te
gaan. Eén van zijn leuzen is : "de anderen laten werken', waarmee hij
bedoelt zowel de anderen doen werken als het werk van de anderen te
respecteren en er niet nodeloos in tussen te komen. Bij sommigen kwam
dit over- niet geheel ten onrechte- alsof hij de anderen ook 'gebruikte'
om zijn doelstellingen te realiseren. Als men van de gouverneur een verzoek kreeg om 'bij gelegenheid' dit of dat te onderzoeken of te doen, dan
wisten de ingewijden dat zij best twee dagen later daarmee klaar waren.
Hij had iets weg van een manager, want op zijn niveau hield hij alle
administratieve touwtjes strak in handen. Een echte manager was hij
echter niet, want hij aarzelde niet bij wijze van steekproef zelf bijvoorbeeld rekeningen van gemeentebesturen of kerkfabrieken tot op de draad
uit te pluizen. Meer voor zijn plezier, maar ook om de werkelijke toestand
van het bestuur beter te benaderen.
Hij was zich wel bewust - vooral naar het einde van zijn ambtsperiode
toe - van de afstand die zijn functie en zijn afstamming vormden tussen
het werkelijke leven van de gewone man, en de informatie die daarover
tot de hoge gezagdragers doordringt. En hij deed inspanningen om op
onrechtstreekse wijze die kloof te overbruggen. Hij wilde niet in een
ivoren toren leven. Van nature en van huis uit was hij zeer sociaal voelend,
maar hij deed geen pogingen om op een geforceerde wijze de democraat
uit te hangen. Hij was wijs genoeg om zijn eigen geaardheid daarin te
respecteren, welbewust dat hij zich moest hoeden voor paternalistische
trekken. Over de rol van de adel heeft hij opvattingen die niet stroken
met het traditionele beeld dat wij van die adel hebben. Hij weigerde lid
te worden van sommige adellijke sociëteiten.
Hij kent de kunst iedereen de indruk te geven zich speciaal aan hem te
interesseren en hij kan een vlotte, soms bijna vertrouwelijke, meestal met
humor doorspekte conversatie voeren. In afgewogen, meestal korte woorden, kan hij blijk geven van zijn gevoelens om iemand een riem onder het
hart te steken, maar in even korte woorden kan hij iemand op zijn plaats
zetten, hij begaat daarbij soms- zoals iedereen die een leiderstemperament heeft- vergissingen. Zijn aristocratische afstamming, zijn vorming
en zijn jarenlange representatieve functie, brachten mee dat hij zeer
terughoudend is in het uitdrukken van zijn meningen en meer nog zijn
gevoelens. Maar meningen heeft hij en op een aantal essentiële punten
doet hij geen toegevingen. Zijn diepe religieuze overtuiging gaat gepaard
met een niet aflatende kritiek op alle mogelijke vormen van clericalisme,
waar en hoe deze zich ook manifesteren- dat heeft hij mee van moederszijde, wiens voorvaderen verdeeld waren tussen katholieke liberalen en
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liberale katholieken.
Over de werking - en de ontaarding - van de overheidsinstellingen
beeft hij zeer duidelijk geformuleerde opvattingen en hij stak ze nooit
onder stoelen noch banken. Hij staat open voor vernieuwing, maar eist
dat de macht - waar deze zich ook bevindt - zou herkenbaar zijn en
dat de gezagdragers bun verantwoordelijkheid opnemen, en niet optreden
als vertegenwoordigers van min of meer verborgen gezagslichamen of
drukkingsgroepen. Hij is een ondubbelzinnige aanhanger van de democratie. De huidige Europese regionalisering aanvaardt hij vanuit een origineel historisch standpunt : de terugkeer tot de veelheid van volkeren
zoals zij in het 18e-eeuwse Europa voorkwamen en door de 19e-eeuwse
centralisatie werden onderdrukt.
Hij beeft oog en begrip voor het sociaal probleem dat achter de Vlaamse taalstrijd schuil ging, maar grootgebracht in een familie waar tweetaligheid functie was van een aantal sociale en zelfs politieke verhoudingen met de liberale gasten sprak men Frans, met de katholieken Nederlands;
is de taalstrijd zelf hem vreemd. Ten onrechte hebben sommige Vlamingen
hem o.m. zijn optreden in verband met de IJzertoren verweten. Hij is de
enige die iets ondernomen heeft om deze dynamietering te voorkomen,
niet uit sympathie voor de IJzertoren, maar zich zeer goed bewust van de
weerslag die dit op de publieke opinie zou hebben.
Van nature is bij 'frondeur', ook al en niet het minst tijdens zijn studentenjaren. Dat heeft hijzelf publiek toegegeven, in zijn wederwoord aan de
leider van de oppositie in de provincieraad, bij zijn twintigjarig ambtsjubileum: "Ik heb een temperament om in de oppositie te zitten. Gedurende vier bezettingsjaren heb ik gesmokkeld, geblauwd, de wetten en
reglementen overtreden, en wat weet ik nog meer ... Wildstroper spelen
is toch zo geestig ! Ik benijd U soms ... maar wat wilt U, ik ben nu gouverneur en mijn ambt legt mij andere plichten op ... " Hij was zich zeer goed
bewust van de materiële, maar ook van de morele verplichtingen en
beperkingen die zijn ambt hem oplegde- en die uiteindelijk zijn persoonlijke vrijheid langs vele zijden beknotten-, maar hij had daar schijnbaar
geen moeite mee. En toch behield hij een grote geestelijke onafhankelijkheid en identificeerde zichzelf niet met zijn ambt, wat hem toeliet, toen
hij het neerlegde, ook ontslag te nemen uit alle andere ambten die hij
omwille van zijn functie van gouverneur verworven had.
Dit was mogelijk ook dank zij het feit dat zijn belangstelling veel verder
reikt dan de grenzen van zijn provincie. Als ernstige boekenverzamelaar
ontsnappen weinig werken over de Belgische geschiedenis aan zijn aandacht en bovendien vindt hij nog de tijd om veel te lezen. Behalve geschiedenis gaat zijn aandacht naar alles wat met de landbouw te maken heeft,
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en in mindere mate de economie.
Fundamenteel is gouverneur van Outryve d'Y dewalle een eerlijk, verstandig, plichtsbewust en rechtgeaard man. En veel meer dan om te bevelen, gebruikte hij het natuurlijk gezag dat hij bezat, om persuatief op te
treden en te overtuigen. Het algemeen belang dat hij diende nam voor
hem zeer concrete vormen aan, en altijd was hij bereid om te helpen waar
hulp nodig was en vooral om te luisteren naar anderen, met een bijzondere
voorliefde voor de eenvoudige mensen.
Gedurende heel zijn ambtsperiode heeft hij de leuze van P. Ryckmans
'Dominer pour servir' in de praktijk omgezet.
Van alle gouverneurs van West-Vlaanderen is hij het langst in functie
gebleven, onder zijn bewind heeft de provincie de belangrijkste evolutie
gekend van gans haar bestaan: de industriële ontwikkeling. Van alle
gouverneurs heeft hij zonder de minste twijfel het meest gepresteerd.
En hij is een bescheiden man gebleven.
Iconografie: portret geschilderd door lsidore Opsomer 1955, Provinciaal Hof te
Brugge.
Literatuur : - de grote reden van de gouverneur werden elk jaar afzonderlijk
gedrukt, bij de openingszitting van de gewone zittijd van de Provincieraad, en achteraf in de Verslagen opgenomen.
- Ontelbare Voorwoorden en Ten Geleide in publicaties, meestal door de Provincie uitgegeven. De meeste werden naar zijn richtlijnen opgesteld en door hem
ondertekend. Sommige zijn integraal) van z,ijn hand.
- Les archives du Palais et du Premier ministre furent cachées dans une abbaye
des Landes. Un extrait du 'Journal' de M.P. d'Ydewalle Ie révèle, in La Libre Belgique, 7 novembre 1976.
- Liber amicorum Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle. Gouverneur van de
Provincie West-Vlaanderen 1944-1964, Brugge 1964, pJ•, 133 p., ill.
Bibliografie : - Wolfgang Trees, Wie Belgie1zs Staatsarchiv gerettet wurde, in
Krieg ohne Sieg, Schicksale in Europa 1935-1945, Aachen 1978, pp. 127-150, ill.
- Van de vele persartikelen bij zijn afscheid als gouverneur is wel het belangrijkste het interview van Paul Nechelput, Gouverneur van Outryve d'Y dewalle, in
Burgerwelzijn, Brugge 16 en 23 januari 1979.
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2. PROVINCIERAADSLEDEN

1. AERBEYDT, Miehiel Alfons, bediende, geboren te Roeselare op
30 mei 1880 en er overleden op 11 november 1939. Zoon van Petrus
Louis, en Maria Leonia Bagein. Gehuwd te Roeselare op 13 januari 1905
met Julia Maria Elle. Als lid van de Christelijke Werkliedenpartij verkozen tot gemeenteraadslid van Roeselare (aangesteld op 28 mei 1921),
waar hij van 25 juni 1928 tot 16 januari 1939 ook schepen is.
Op 21 november 1921 verkozen tot provincieraadslid voor het district
Roeselare, blijft dit tot de verkiezingen van 1929. Van 13 januari 1931
tot november 1932 is hij katholiek senator, ter vervanging van Ch. Gillès
de Pélichy.
Hij is lid geweest van de Provinciale commissie voor subsidiëring van
de mutualiteiten en lid van de Gemeentelijke gezondheidscommissie van
Roeselare (1926-1939). Promotor van het 'Gildemuziek' te Roeselare
(1922).
Bibliografie : P. Van Molle, Het Belgisch Parlement 1894-1969, Gent, 1969, p. 1;
M. De Bruyne, Honderd Jaar Koninklijke Stadsharmonie van Roeselare, Rumbeke,
1967, pp. 188, 196; G. & R. Aerbeydt, De Familie Aerbeydt te Roeselare, in Vlaamse
Stam, 8(1972) p. 267.

2. AERNOUDTS, Herman, advokaat. Geboren te Westkapelle op
16 november 1911. Zoon van Edmond, geneesheer en voorzitter van het
Davidsfonds Westkapelle, en Maria Bonte. Op 2 mei 1939 gehuwd te
Knokke met Marcene Goddefroy.
Van 1 juni 1958 tot maart 1961 katholiek provincieraadslid voor het
district Brugge. Tevens gemeenteraadslid van Knokke en schepen (1960
tot 1970). Is sinds meer dan 25 jaar lid van het partijbestuur en thans
ondervoorzitter van de CVP-Knokke, evenals bestuurslid van het Davidsfonds en voorzitter te Torhout (1942-1945) en te Knokke (sinds 1971).
3. ALLEENE, Roger, vervoerondernemer. Geboren te Blankenberge
op 15 mei I 927. Zoon van Prosper, voorzitter van de BSP Blankenberge
en arrondissementeel voorzitter van de Socialistische Ouderdomsgepen242

sioneerden, en Rachel Haeghemans. Gehuwd te Blankenberge op 9 april
1949 met Denise Trock.
Voorzitter van de ESP-Blankenberge sinds 1958 en lid van het arrondissementeel BSP bestuur sinds 1960. Is socialistisch gemeenteraadslid
van Blankenberge van 1 oktober tot eind december 1970, en opnieuw
vanaf 1 januari 1976. Is sinds 7 november 1971 socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge. Sinds 1 april 1976 voorzitter van de
Bouwmaatschappij S.M. Het,Lïndenhof.
4. ALLINCKX, Désiré, gepensioneerde. Geboren te Moeskroen op
9 december 1884, aldaar overleden op 2 februari 1974. Zoon van Norhert, en Sophie Baptiste. Op 10 september 1885 te Dottignies gehuwd
met Laure Lefebvre.
Socialistisch gemeenteraadslid van Moeskroen (sinds 1921) en schepen
(vanaf 14 juni 1921). Van 21 november 1921 tot 1925 socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen. Tevens lid van de Provinciale
commissie voor de Subsidiëring van de Mutualiteiten.
5. AMEYE, Remi Charles, onderwijzer. Geboren te Sint-Denijs op
31 januari 1889, gestorven te Menen op 8 oktober 1966. Zoon van
Désiré, en Melania Buyssens. Huwt te Aalbeke op 19 augustus 1908 met
Julia Bertha Geeraert.
Socialistisch gemeenteraadslid van Lauwe (31.1.1947 tot zijn dood), en
schepen (8.1.1965 tot zijn dood).
Legt op 7 februari 1956 de eed af als socialistisch provincieraadslid
voor het district Menen, ter vervanging van de ontslagnemende S. Detaevernier. Hij blijft dit tot zijn dood.
6. AMPE, Jeroom, nijveraar. Geboren te Oostrozebeke op 26 juli
1892, overleden te Heestert op 14 februari 1965. Zoon van Edward
Alfons, en Sidonie Claeys. Gehuwd te Oostrozebeke op 22 juli 1919 met
Maria Van Robays.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Oostrozebeke, schepen
(1.1.1932-31.12.1938) en burgemeester (1.1.1941-12.4.1944).
Wordt op 4 december 1932 Vlaamschnationalistisch provincieraadslid
voor het district Tielt, in opvolging van E. Thiers die als Dinaso ontslag
had genomen. Hij blijft dit tot de verkiezingen van 1936.
X 7. ANDRIES, Daniël Henri Cornelius, zaakwaarnemer. Geboren . te
Ieper op 13 juli 1924. Zoon van Gustave Alphonse, en Emma Alida
Roselle. Gehuwd op 28 oktober 1950 te Koksijde met Christiane Agnes
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Bogaert.
Sinds 1962 voorzitter van de PVV Koksijde.
Liberaal gemeenteraadslid van Koksijde en schepen (16.3.1965-1.4.
1971). Gemeenteraadslid, schepen (1.10.1977-24.10.1977) en burgemeester (sinds 25.10.1977) van de fusiegemeente Koksijde.
Sinds 10 maart 1974 liberaal provincieraadslid voor het district Veume
(tot 17.12.1978). Ondervoorzitter van de Gemeentelijke Harmonie te
Koksijde (16.3.1965-1.4.1971) en ere-voorzitter van de Koninklijke
Muziekmaatschappij St. Cecilia te Veurne.
J< 8. ANSEEUW, Norhert Christian Wilfried, groothandelaar. Geboren te

Aartrijke op 12 januari 1942. Zoon van Oscar, en Margaretha Lagae.
Huwt te Veldegem op 16 mei 1963 met Ludwina Vanbelle.
Liberaal gemeenteraadslid van Aartrijke (1.1.1970-31.12.1976) en
provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 17 .4.1977).
Lid van de beheerraad van het liberaal ziekenfonds Van Gheluwe's
Genootschap.
9. ASPESLAGH, Hector, bediende. Geboren te Menen op 11 maart
1911. Zoon van Charles, en Marie Leenknegt. Gehuwd te Menen op
16 juli 1938 met Bertha Dooms.
Gewestelijk secretaris ABVV Roeselare-Tielt (1942 tot 1963), Algemeen secretaris ABVV Midden en Zuid West-Vlaanderen (1.1.19641.4.1974) en Provinciaal voorzitter ABVV Kadetten-Syndicale Jeugd
(1.1.1964-1.4.1974).
Wordt op 21 maart 1950 aangesteld tot socialistisch provincieraadslid
voor het district Roeselare, in opvolging van R. Demeyere, overleden. Hij
wordt opeenvolgend toegevoegd secretaris (1.10.1956) en eerste ondervoorzitter (5.4.1968). Hij blijft dit tot de verkiezingen van 1977, wanneer
hij zich geen kandidaat meer stelt. Ere-ondervoorzitter van de Raad (6.7.
1977). Sinds 12.1.1953 socialistisch gemeenteraadslid van Roeselare,
schepen (20.1.1965-31.12.1976) en ere-schepen (3.1.1977).
Van 1945 tot 1972 was hij lid van de Klachtencommissie van de
R.V.A., de Ziektecommissie van de Z.I.V. en de werkrechtersraad te
Roeselare.
In 1946 is hij stiChter en voorzitter van de Studiekring 'Lode Zielens',
in 1961 stichter en voorzitter van de vriendenkring 'Roeselaarse Postzegelverzamelaars' en vanaf 1963 voorzitter van de Openbare Bibliotheek
'Louis de Brouckère' te Roeselare.
Voorts is hij nog lid geweest van de beheerraden, bestuurs- of toeziehtscommissies van de volgende instellingen : Intercommunale voor Autowe244

gen van West-Vlaanderen, de W.I.E.R., de Bouwmaatschappij De Mandel, het Provinciaal Centrum voor Nijverheidsteelten te Beitem, de WestVlaamse Vereniging voor Vrije Tijd, het Provinciaal Werk der Volkstuinen en de v.z.w.d. 'Bezigheidshome'.
Lid (1957) van de Provinciale commissie voor de bibliotheken en de
volksontwikkeling; lid van de beheerraad van de Westvlaamse proeftuinen
(tot 1966); lid (1967) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel
vormingswerk.
10. ASTAES, Luc, onderwijzer. Geboren op 9 mei 1946.
Socialistisch gemeenteraadslid van Westende en provincieraadslid voor
het district Oostende (17.4.1977-17.12.1978).
Lid van de beheerraad N.V. De Volkswoningen.
Hij verzuimde ons nadere gegevens mee te delen.
11. BABYLON, Marie-Louise. Zonder beroep. Geboren te Lindenthal (Duitsland) op 10 november 1911 . Dochter van Constant, voorzitter
van de Socialistische mutualiteit te Roeselare, en Marie Dumont. Gehuwd
op 22 maart 1962 te Sint-Audries met Emiel Buysse.
Sinds 1952 secretaresse van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen te
Roeselare en sinds 1975 voorzitster van bet provinciaal bestuur der
S.V.V. voor Zuid- en Midden West-Vlaanderen en voorzitster van de
Vacantiebuizen der S.V.V. Kindervreugde te Nieuwpoort en te Targnon.
Legt op 9 juli 1964 de eed af als socialistisch provincieraadslid voor
het district Roeselare, in vervanging van de ontslagnemende C. Seynaeve.
In 1965 niet herkozen.
Lid (1967) van de Provinciale commissie voor het sociaal-cultureel
vormingswerk, lid (1969) van de Provinciale commissie voor wooncultuur.
12. BAERT, Achiel, bediende. Geboren te Oost-Rozebeke op 20
februari 1875, gestorven te Tieltop 8 februari 1943. Zoon van Johannes.
Huwt te Tieltin 1900 met Irma Goethals.
Secretaris van de Socialistische mutualiteit en vakbond te Tielt (tot
1940), gemeenteraadslid.
Tijdens de buitengewone verkiezing van 19 juli 1936 verkozen als
socialistisch provincieraadslid voor het district Tielt. Blijft dit tot zijn
dood. ·
13 . BAERT, Arthur.
ZieL. Schepens, De Provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921,
Tielt 1976, p. 400, aan te vullen als volgt.
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Hij wordt op 12 februari 1924 aangesteld als katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide, in opvolging van de ontslagnemende
E. De Vos. Behoudt dit mandaat tot de verkiezingen van november 1925.
Op 10 april 1921 verkozen als gemeenteraadslid, is vanaf 9 mei 1921
schepen en van 18 maart 1925 tot 7 januari 1927 burgemeester van
Diksmuide.
Bibliografie : Tablettes des Flandres, Document, t. 6, Bruges 1972, p. 143.
~ 14. BAERT, Jean-Pierre, architect-urbanist. Geboren te Blankenberge
op 2 november 1928. Zoon van Georges, en Brigitte Dieperinck. Gehuwd
te Blankenberge op 22 april 1952 met Monique Van Wijnsberghe, voorzitster van de Liberale Dameskring van Blankenberge.
Liberaal gemeenteraadslid van Blankenberge, schepen (vanaf 1.1.1965)
en eerste schepen (vanaf 1.1.1971) ook in de fusiegemeente Blankenberge.
Op 7 november 1971 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
district Brugge, neemt op 6 februari 1973 ontslag.
Erevoorzitter van het Willemsfonds Blankenberge.
Lid (1971) van de Provinciale Commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.

15. BALBAERT, Gustaaf, vakbondsecretaris. Geboren op 24 februari
1938.
Gewestelijk secretaris ABVV. Sinds 17 april 1977 socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge.
Hij verzuimde ons nadere gegevens mee te delen.
16. BALCAEN, Rector, landbouwer. Geboren te Kerkhave op 8 mei
1883, gestorven te Ingooigem op 24 maart 1974. Zoon van Charles, en
Eerlinde Van Den Broecke. Huwt te Harelbeke op 19 januari 1921 met
Marguerite Hanssens.
Katholiek gemeenteraadslid, schepen (3.6.1921-1922) en burgemeester
(23.2.1922-31.12.1952) van Ingooigem. Wordt op 23 juni 1927 aangesteld als katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk. Hij blijft
dit tot de verkiezingen van 1929.
Hij was voorzitter van de Boerengilde en de Koninklijke Fanfare De
Eendracht te Ingooigem, voorzitter van het Veekweeksyndicaat Gewest
Waregem en voorzitter van het Provinciaal centrum voor kunstmatige
inseminatie te Loppem. Voorzitter van de landbouwcomice van Waregem,
lid (1953-1974) van de Provinciale landbouwkamer.
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K17. BARBIER, Henricus Carolus Ludovicus, handelaar in leder en
verzekeringsagent. Geboren te Veurne op 13 november 1890 en er overleden op 28 oktober 1953. Zoon van Cesar Amatus, en Renilde Rosalie
Houtsaeger. Huwt te Veurne op 16 februari 1920 met Magdalena Jozefine Hyacintha Poncelet.
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne van 8 november
1925 tot de verkiezingen van december 1932.
18. BASTON, Honoré, bediende. Geboren te Menen op 22 augustus
1896 en er overleden op 6 februari 1954. Zoon van Achiel Adolf, en
Louise Marie Ostyn. Huwt te Menen op 30 juli 1924 met Martha Louage.
Bestuurder van het ACW (tot zijn dood). Katholiek gemeenteraadslid
(1932), schepen (1938 tot zijn dood) en dienstdoende burgemeester
(1940-1942) van Menen. Katholiek provincieraadslid voor het district
Menen (4.12.1932 tot zijn dood). Lid van een toneelvereniging.
19. BEAUCARNE, Jean Joseph, vakbondsecretaris. Geboren te Herseaux op 19 maart 1886, overleden te Moeskroen op 14 juni 1964. Zoon
van Henri Joseph, en Julie Octavie Baert. Gehuwd met Blodie Michels.
Socialistisch gemeenteraadslid (24.4.1921-31.12.1932, 1.1.1947-31.12.
1952 en 1.1.1959-6.2.1959 ontslag) en burgemeester (1.1.1933-31.12.
1946 en 1.1.1953-31.12.1958) van Herseaux.
Wordt op 27 december 1944 tot socialistisch provincieraadslid voor het
district Moeskroen aangesteld, ter vervanging van E. Steux, overleden. Hij
blijft dit tot de verkiezingen van 1946.
Socialistisch senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper (4.6.195020.12.1955 ontslag).
Voorzitter van de muziekmaatschappij La Fanfare ouvrière te Herseaux.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 9.

20. BEDERT, Gaston, arbeider aan de buurtspoorweg. Geboren te
Oostende op 8 januari 1902. Zoon van Hendrik, en Philomene Dalle.
Gehuwd te Blankenberge op 25 januari 1924 met Maria Serlet
Socialistisch gemeenteraadslid van Blankenberge (5.1.1933-1964) en
dienstdoende schepen (12.10.1944-31.12.1946).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.19461949 en 11.4.1954-1958).
21. BEIZAERT, Léon, Léander.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 404-405 .
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22. BEKAERT, Octave, grootnijveraaL Geboren te Vichte op 6 november 1907. Zoon van Ivo, en Sidonia Demeyere. Zijn vader was stichter van de N.V. Bekaert Mattress Ticking. Huwt te Ingooigem op 25 september 1929 met Palmyre Bouckaert.
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester van Ingooigem (19.1.195331.12.1976) en van de fusiegemeente Anzegem (sinds 1.1.1977).
Katholiek provincieraadslid aangesteld op 1 oktober 1965, ter vervanging van E. Desrumeaux, overleden. Blijft dit tot de verkiezingen van
maart 1968. Beheerder van de N.V. Intercom, voorzitter van het N.C.M.V.
(sinds 1950), voorzitter van de Koninklijke Fanfare 'De Eendracht', de
sportvereniging 'Yvegem Sportief', de handbooggilde 'De Vrije Schutters',
de 'Alleluiachorale' en de toneelvereniging 'Lust in 't schone' te Ingooigem.
23. BELAEN, August Daniël, bediende. Geboren te Rulste op 17
december 1923. Zoon van Achiel René, en Maria De Vlaeminck. Huwt
te Veurne op 2 7 augustus 19 51 Theresia Vandoorne.
Nationaal vrijgestelde van de K.A.J. (15.5.1945-30.6.1951), vakbondsecretaris ACW (1.6.1965-1968).
Is vervolgens kabinetsadviseur bij het Ministerie van Openbare Werken
(6.6.1968-31.10.1971) en directeur van het Wegenfonds (sinds 1.11.1971).
Katholiek gemeenteraadslid (sinds 17.4.1971) en schepen (17.4.197131.12.1976) van Veurne. Voorzitter van het Gezondheidscentrum VeurneWestkust (sinds 1.7.1971) en van de Gewestelijke Landmaatschappij
Veurne-Diksmuide (sinds 1.4.1971).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 13.

24. BERNOLET, Jan, advokaat. Geboren te Brugge op 20 februari
1887 en er overleden op 10 september 1957. Zoon van Jules, en Victorine
Legein. Gehuwd met Judith Tavernier.
Verkozen als katholiek provincieraadslid voor het district Brugge op
21 november 1921 en op 7 december 1921 tot lid van de Bestendige
Deputatie. Wordt in deze hoedanigheid niet herkozen op 16 juni 1936,
ingevolge de coalitie met de Vlaamse Nationalisten en neemt op 30 september 1936 ontslag als raadslid. Hij is één van de belangrijkste figuren
uit de vooroorlogse raad. Als gedeputeerde is hij verantwoordelijk voor
de financies. De uitbreiding van de electrificatie en de oprichting van de
Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij is grotendeels zijn werk geweest.
Ook is hij de stichter en voorzitter van de School voor Bestuursrecht van
West-Vlaanderen (1922), lid van de Provinciale commissies tegen de
werkloosheid (1924) en voor de subsidiëring van de Mutualiteiten. Voor248

zitter van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen (1928).
Bibliografie: Vijf en dertig jarig bestaan der School voor Bestuursrecht van
West-Vlaanderen, Brugge 1957, passim.

25. BETTENS, Remi, bediende. Geboren te Waregem op 4 oktober
1902 en er overleden op 20 november 1959. Zoon van Eduard, en
Rosalie Vandewiele. Huwt te Waregem op 14 januari 1925 met Margaretha Maebe.
Katholiek gemeenteraadslid van Waregem (9 .11.1932 tot zijn dood) en
provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.6.1949 tot zijn dood).
Bode en bediende in de katholieke mutualiteit.
26. BIESBROUCK, Albert, bediende. Geboren te Roeselare op 27
maart 1917. Zoon van Georges, en Maria Vanneste. Huwt te Roeselare
op 11 mei 1945 met Paula Monteyne.
Voorzitter van de K.A.J. Roeselare (1.7.1933-10.5.1945) en secretaris
van de Kristen Mutualiteit (1.1.1945-31.3.1977).
Katholiek gemeenteraadslid (sinds 12.1.1953), schepen (19.1.195931.12.197 6) van Roeselare en burgemeester van de fusiegemeente Roeselare (sinds 1.1.1977). Voorzitter A.C.W. Roeselare (sinds 1.1.1953). Lid
van de C.O.O. (1.7.1947-18.1.1959).
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare van 31 maart
1968 tot de verkiezingen van 1977.
27. BILLIAU, Jules Jozef, arbeider. Geboren te Roeselare op 10 januari 1886, aldaar overleden op 20 december 1960. Zoon van Amatus
Richardus, en Leonie Muylle. Huwt te Roeselare op 31 februari 1919
met Maria Julia Vandevelde.
Aanvankelijk verkozen op de lijst Christen-Werklieden - later de
katholieke lijst- tot gemeenteraadslid (28.5.1921-18.1.1959) en schepen
(12.4.1934-18.1.1958) van Roeselare.
Van 9 juni 1929 tot de verkiezingen van 1946 katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare.
Voorzitter van de mutualiteit 'Broederliefde' (1922-1960) en van het
A.C.W. Roeselare, evenals van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden
(1950-1960).
Bibliografie : M. De Bruyne, o.c., p. 188; J. Huyghebaert e.a., Geschiedenis van
de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Roeselare 1873-1973, Roeselare 1974, p. 192.

28. BILLIET, René Jozef, bediende. Geboren te Roeselare op 30 juli
1895, gestorven te Torhout op 19 april 1962. Zoon van Theophiel, en
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Emma Anne. Huwt op 23 april1919 te Hamme met Maria Joanna Geldof.
Gewestelijk propagandist A.C. V.
Is van 24 februari 1946 tot de verkiezingen van 1961 katholiek provincieraadslid voor het district Brugge.
Lid (1948-1958) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg,
lid (1957) van de Provinciale commissie voor de bibliotheken en de volksontwikkeling.
29. BLANCQUAERT, Frans Laurent, handelsreiziger. Geboren te
Hasselt op 11 juli 1923. Zoon van Jan, en Philomena Drieskens. Huwt
op 26 april 1947 te Kortrijk met Klara Horvath.
Propagandist van de Volksunie, arrondissement Kortrijk (1961), en
voorzitter Volksunie Kuurne (1962-1968).
Volksunie provincieraadslid voor het district Kortrijk van 23 mei 1965
tot de verkiezingen van 1968, wanneer hij tot Senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper verkozen wordt. Hij behoudt dit mandaat tot de
verkiezingen van maart 1977.
Gemeenteraadslid en schepen van Kuurne (15.1.1971-2.1.1977).
Bestuurslid van de Koninklijke Harmonie 'Moed en Vlijt' te Kuurne
(sinds 1971).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 17.

30. BLEUZÉ, Alphonse Aloïse, bediende. Geboren te Tourcoing (Fr.)
op 13 augustus 1891, gestorven te Philippeville op 27 februari 1962. Zoon
van Félix Aloïse, en Marie Emma Stalens. Huwt te Philippeville op
24 augustus 1920 met Henriette J oséphine Van Marcke.
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (9 .6.19291944). In 1944 geschrapt omdat hij sinds 11.9.1941 verhuisd is naar
Genval van waar hij op 7.5.1948 vertrekt naar Philippeville.
Bibliografie : J. Deroubaix, Dictionnaire de /'arrondissem ent Mouscron-Comines,
Mouscron 1973, p. 32.

31. BLOOTACKER, Theo, handelaar. Geboren te Voormezele op
31 augustus 1891 en gestorven te Ieper op 13 maart 1968. Zoon van
Karel, en Julie Menu. Huwt te Wijtschate op 19 september 1922 met Julia
Leignee.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper (7 .6.
1936-1944). In 1944 geschorst en bij Regentsbesluit van 10.2.1945 vervallen verklaard.
32. BODDIN, Benignus, bediende. Geboren te Ardooie op 29 sep-
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temher 1897, gestorven te Geel op 31 maart 1975. Zoon van Henri, en
Sidonie Vandenbroucke. Huwt op 15 januari 1919 te Ardooie met Maria
Werbrouck, kantwerkster.
Katholiek gemeenteraadslid (5.2.1927-23.5.1935) en schepen (20.12.
1928-23.5.1935) van Ardooie.
Wordt op 21 april 1931 aangesteld tot katholiek provincieraadslid
voor het district Izegem, in plaats van R. Desmedt die ontslag nam. Hij
blijft dit tot de verkiezingen van december 1932.
Hij was ook vakbondsecretaris van het ACV-Ardooie (ca. 1935).
33. BODE, Ghislenus, landbouwer. Geboren te Houtave op 5 juli
1932. Zoon van Cyriel, eerste schepen van Houtave, en Maria Bruselle.
Huwt te Westkapelle op 25 mei 1963 Agnes Van Zandweghe, leidster
VBJB Westkapelle.
Gewestleider BJB (1954-1963).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (1.6.1958-mei
1965) en secretaris van de Provincieraad (1961-1965).
34. BOELS, Roger, industrieel. Geboren te Brussel op 21 oktober
1920. Zoon van Joseph, burgemeester van Stene (1953-1967), en Hélène
Derudder. Huwt te Oostende op 24 maart 1944 Marie Rose Jonckheere.
Ondervoorzitter van de toneelkring St. Katharina teStene (1947-1960).
Voorzitter van de N.C.M.V. Stene (1947-1968).
Provinciaal hoofd van de Hulpdienst van het Belgische Rode Kruis
(1964-1976), en voorzitter van de Afdeling Oostende van het Belgische
Rode Kruis (1964-197 6). Ondervoorzitter (1966-1973) en voorzitter
(vanaf 1973) van de interbedrijfsgeneeskundige dienst Medicolabor en
voorzitter van het Paritair Toeziehtscomité van deze instelling (19671973).
Voorzitter van de Jeugdclub Non Stop te Oostende (1967-1972).
Is van 31 maart 1968 tot de verkiezingen van november 1971 liberaal
provincieraadslid voor het district Oostende. Lid (1970) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg, lid (1971) van de Provinciale
commissie voor gehandicaptenzorg.
>(

35. BOENS, Daniël Felix, letterkundige. Geboren te Oostende op
4 juni 1893, overleden te Gent op 28 januari 1977. Zoon van Carolus
Ludovicus, bakker, en Victorina Maria Vroome. Huwt in 1932 met Hilda
Reichardt.
Kandidaat in de Letteren en Wijsbegeerte (Luik), bestuurslid en secretaris van het Studentenvennootschap 'Onze Taal' (1911). Leerling van
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de Academie. Was letterkundig actief als frontsoldaat. Redacteur en
redactiesecretaris van Vooruit en beheerder van de S.M. Het Licht (19201940), Gewestelijk secretaris voor Vlaanderen van Arbeidersopvoeding
(1923-1925).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (1.11.1921 tot
1925 ontslag).
Legt op 6.12.1921 de eed af onder voorbehoud van zijn republikeinse
opinie.
Socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement VeurneDiksmuide-Oostende (1925-1929), gemeenteraadslid van Oostende (19271932).
Voorzitter van een textielmaatschappij te Roeselare (1927-1945).
Medestichter van Radio-Vlaanderen (1936-1940) en medestichter van
de vereniging van Oostvlaamse Letterkundigen Pan (1938).
Van 1940 tot 1952 publiciteitsagent en makelaar in vaste goederen.
Daarna bibliothecaris van de Centrale der Liberale Vakverbonden te
Gent.
Was in zijn vrije tijd ook een verdienstelijk schilder van marines.
Literatuur : Gedetailleerde opgave ·van zijn werk in V.W .S.-Cahiers, Koekelare,
8(1973), n° 2/B.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 19; 0 . Vilain, Daan Boens 80, in Langs 't hard
Zand, Oostende 1973, p.p. 110-1 13; V.W.S.-Cahiers, Koekelare, 8{1973), no 2/B;
A. Vandeghinste, Ontmoetingen met 81 Vlaamse Kunstenaars, 11, Kortrijk 1977, n.p.

36. BOGHEMANS, Charles, architect-landmeter. Geboren te Menen
op 9 januari 1925, zoon van Gaston, stadsarchitect en directeur N.M.D.W.
Kortrijk, en Barbe Merckx. Huwt te Brussel op 12 september 1950 met
Lucienne Vercammen.
Socialistisch gemeenteraadslid (1958) en schepen (1964-1976) van
Menen. Sinds 26.3.1961 socialistisch provincieraadslid voor het district
Menen.
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften.
37. BOLLINGIER, Joseph, meester-metser, aannemer. Geboren te
Ieper op 16 augustus 1879 en er overleden op 22 januari 1964. Zoon van
Bruno, en Eugenie Pannecoucke. Huwt te Sint-Gillis op 30 december
1905 met Emma Morel.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (7 .6.1936-1949).
11 38. BOSSUYT, Gilbert, hotelbedrijfsleider. Geboren te De Panne op
21 mei 1910.
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Liberaal gemeenteraadslid van De Panne (1952-1976) en van de fusiegemeente De Panne (sinds 1977) en schepen (1964-1970).
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne (23.5.1965-nov.
1971).
39. BOSSUYT, Maurits August, mutualiteitsbediende. Geboren te
Kortrijk op 21 december 1907 en aldaar overleden op 27 maart 1958.
Zoon van Gaston Gustave, en Georgetta Messeaen. Zijn vader was
gemeenteraadslid, schepen, d.d. burgemeester en senator (1929-1946) te
Kortrijk. Hij huwt Margareta Vandekerckhove te Kuurne op 1 juni 1932.
Wordt op 24 februari 1946 verkozen tot katholiek provincieraadslid
voor het district Kortrijk en op 22 maart 1949 tot lid van de Bestendige
Deputatie. Hij bekleedt beide functies tot zijn dood.
Katholiek gemeenteraadslid (1.1.1947) en schepen (3.1.1947) van
Kortrijk. Verzaakt aan beide functies na zijn verkiezing als lid van de
Bestendige Deputatie.
Hij was ook nog voorzitter van de bestuurscommissie van het stedelijk
muziekconservatorium, van de beheerraad van de Kliniek Sint-Maarten,
van de gewestelijke en provinciale afdeling van de Landbond der Christelijke Mutualiteiten en lid van het dagelijks bestuur en de beheerraad van
deze instelling op nationaal niveau.
Lid (1950) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de
woningnood en de Provinciale commissie van sociale voorzorg (19481958), lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
40. BOSTYN, Karel, landbouwer. Geboren te Zillebeke op 20 oktober
1887 en er overleden op 22 september 1947. Zoon van Edouard, en Julie
Vanraes. Huwt te Ledegem op 24 oktober 1922 met Maria Soetaert.
Katholiek gemeenteraadslid en schepen (21.5 .1921) van Zillebeke.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (9 .6.1929-1932).
41. BOUDOLF, Sebastianus Victor, schilder. Geboren te Oostende
op 31 december 1899, aldaar overleden op 18 maart 1973. Zoon van
Richardus, en Romania Vanwetter. Huwt te Oostende op 4 oktober 1921
met Maria Aelen.
Lid (1919), bestuurslid (1920) en gewestelijk secretaris (tot 1.1.1965)
van de socialistische centrale van Bouw, Hout en Ameublement van
Oostende:
Bestuurslid BWP (1920), voorzitter van de Bond Moyson te Oostende
(1925-1945). Lid (1928) en voorzitter (1950) van de Werkrechtersraad.
Socialistisch gemeenteraadslid vàn Oostende (6.1.1947 tot zijn dood).
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Voorzitter van de C.O.O. (1959-1971) ligt aan de basis van de oprich-

ting van het nieuwe ziekenhuis en het bejaardentehuis.
Verkozen als opvolger van H. Edebau, die verzaakt aan zijn mandaat,
en aldus effectief provincieraadslid voor het district Oostende (11.4.19547.11.1971). Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften, lid (1959) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Stichter van de Openbare bibliotheek Cesar De Paepe, stichter en
erevoorzitter van de Harmonie De Noordstar, stichter en voorzitter van
de Bond van Socialistische Gepensioneerden te Oostende.
42. BOUQUILLON, Petrus Nicolaus, boekhandelaar. Geboren te Merkern op 5 juli 1877, gestorven te Veurne op 15 januari 1954. Zoon van
Carolus Renaclus, en Marie Louise Vercruysse. Huwt op 28 februari 1908
te Hoogstade Augusta Spilliaert.
Komt zich op 15 mei 1926 te Veurne vestigen waar hij op 6 juni 1929
verkozen wordt tot katholiek provincieraadslid voor het district Veurne.
In de verkiezingen van december 1932 verslagen, herovert hij dit mandaat
op 7 juni 1936 en behoudt het tot de verkiezingen van februari 1946.
43. BOURGEOIS, André, advokaat. Geboren te Izegem op 7 maart
1928. Huwt te Tielt Marie Cécile Van Daele.
Nationaal ondervoorzitter van de CVP Jongeren (1955-1962). Gemeenteraadslid (sinds 1964), burgemeester (1965-1971) en eerste schepen in
de fusiegemeente Izegem (vanaf 2.1.1977). Arrondissementeel ondervoorzitter van de CVP (1965-1977).
Wordt op 23 mei 1965 verkozen tot katholiek provincieraadslid voor
het district Izegem. Bij de verkiezingen van 7.11.1971 ruilt hij dit mandaat
voor dit van volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare.
Na de verkiezingen van apri11977 wordt hij op 2 mei 1977 door de provincieraad verkozen als provinciaal senator van West-Vlaanderen.
Hij is ook nog voorzitter van het NCMV Izegem en ondervoorzitter
van het NCMV gewest Roeselare-Izegem. Voorzitter van het Filmforum
'Tij!' te Izegem (vanaf 1956) en arrondissementeel voorzitter van het
Instituut voor Politieke Vorming (vanaf 1971).
In 1976 publiceerde het tijdschrift Kultuurleven drie bijdragen van zijn
hand over amnestie, epuratie en repressie.
44. BOURGEOIS, Maurice, bediende. Geboren te Zonnebeke op 25
september 1931. Zoon van Jules, en Marie Acket. Huwt te Zonnebeke
op 5 mei 1956 J acqueline Mylleville.
Gewestelijk secretaris en lid van de beheerraad van de socialistische
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mutualiteit van Zuid en Midden Westvlaanderen te Menen. Voorzitter van
de BSP afdeling Zonnebeke (sinds 1958), lid van het arrondissementeel
bestuur BSP Ieper sinds (1960), lid van de C.O.O. (vanaf 11.01.1961) en
van de O.C.M.W. Zonnebeke (1.4. tot 17.5.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Ieper (7 .11.1971-april
1977) en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Zonnebeke (sinds 1.1.
1977). Lid (1973) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Hij is ook nog lid van de Vriendenkring RLS Zonnebeke, lid van de
schoolraad en voorzitter van de Vriendenkring RMS Zonnebeke.
45 . BREYNE, Gustaaf Georges, bediende en journalist. Geboren te
Wervik op 16 november 1914.
Leider van de Socialistische Jonge Wacht. Medewerker aan het dagblad
Vooruit en het Weekblad Voor Allen.
Socialistisch gemeenteraadslid (1946) en schepen (1952-1956 ontslag)
van Wervik.
Provincieraadslid voor het district Ieper (24.2.1946-1954). Provinciaal
senator voor West-Vlaanderen (24.5.1956-1961). Gemeenteraadslid Ieper
(sinds 1958). Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper
(26.3.1961-1968). Opnieuw provinciaal senator voor West-Vlaanderen
(16.4.1968-1978).
Lid van het Europees parlement (3.3.1964). Lid van de Raad van
Europa en de Westeuropese Unie (1973). Afgevaardigde (1975) van België in de Verenigde Naties.
Minister van het Gezin en van de Huisvesting (17.4.1968-8.11.1971);
Staatssecretaris voor de Huisvesting en de Ruimtelijke Ordening (20.1 .
1972-22.11.1972).
Lid van het Bureau van de B.S.P. en voorzitter van de Nationale landbouwcommissie van de B.S.P.
Spelend lid, gedurende 25 jaar, van de socialistische harmonie 'De
Werkman' te Wervik. Stichter van de 'Drumband Edgard Missiaen' te
Ieper. Spelend lid van de socialistische toneelgroepen te Wervik en te
Ieper.
Literatuur : Kommunisme contra Sociaal-demokratie, Gent 1935.
Auteur van een geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België.

46. BREYNE, René, vlasser. Geboren te Gullegem op 23 oktober
1887. Overleden te Gent op 26 december 1976. Zoon van Martin Louis,
en Marie Louise Vervaecke. Huwt te Vinkern op 21 oktober 1919
Gabriëlla Rollij.
Volgt op 26 maart 1940 de ontslagnemende R. Neirynck op als rexis-
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tisch provincieraadslid voor het district Kortrijk. Hij blijft dit tot zijn

schorsing op 27 maart 1945.
In 1932 was hij opgekomen op een eenmanslijst voor de gemeenteverkiezingen te Gullegem, zonder succes.
47. BRINCKMAN, René, sociaal assistent. Geboren te Beernem op
5 mei 1906. Zoon van Theophile, en Blodie Vincke. Huwt te Brugge op
22 september 1931 Agnes Mattheeuws.
Leider K.A.J. Brugge (1927-1930), gewestsecretaris A.C.V. Brugge
(1931-1940). Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (7.6.
1936-februari 1946). Sociaal assistent (1940-1946) en ontvanger (19461971) C.O.O. Brugge.
Literatuur : De Lattenklievers in de streek van St. Joris-ten-Distel (1929).

48. BRUTSAERT, Henri.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 417-418.
49. BRUYNOGHE, Urbaan, landbouwer-veekweker. Geboren te De
Moeren op 9 april 1922. Zoon van Remi, en Emerancia Dejonghe. Huwt
te De Moeren op 26 februari 1946 Marguerite Debandt.
Is sinds 7 november 1971 Volksunie provincieraadslid voor het district
Veurne (tot 17.12.1978). Tevens gemeenteraadslid en schepen (sinds
3.1.1977) in de fusiegemeente De Moeren en onderdijkgraaf van de
Polder De Moeren (sinds 9.3.1977).
50. BRUYNOOGHE, Gerard, boekhouder. Geboren te Kortemark op
2 juni 1916. Zoon van Jules David Joseph, en Herminie Marie Joseph.
Huwt te Ploemeur (Frankrijk) op 27 april 1943 Joséphine Le Barber.
Vakbandssecretaris ACV (15.3.1938-30.6.1977) en voorzitter (1.9.
1956-1.9.1976) ACW Diksmuide.
Katholiek gemeenteraadslid (sinds 8.1.1959) en voorzitter C.O.O. (tot
31.12.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (26.3.196131.3.1968).
Spelend lid fanfares van Kortemark en Diksmuide (1934-1952); voorzitter Jumelagecomité van de stad Diksmuide (sinds 1968).
Literatuur : Werkloosheid en werkverschaffing in het Diksmuidse.

51. BULCKAERT, Miehiel Daniël Korneel, advokaat en beheerder
van maatschappijen. Geboren te Oostvleteren op 29 september 1895,
overleden te Kortrijk op 20 april 1968. Zoon van Renatus Abel, en
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Eugenie Leonie Jacquier. Gehuwd in eerste huwelijk met Joanna Maria
Roorijck en in tweede huwelijk met Margaretha Maria Lambrecht. Doctor
in de rechten (Leuven 1921).
Van 8 november 1925 tot 1944 verkozen als Vlaamsnationalistisch
provincieraadslid voor het district Veurne. Op 16 juni 1936 wordt hij verkozen als lid van de Bestendige Deputatie. Op 17 augustus 1940 wordt
hij door Secretaris-generaal Romsée aangesteld als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen, ter vervanging van de afwezige H. Baels. Hij
blijft tevens lid van de Bestendige Deputatie tot 12 september 1941. Als
oorlogsgouverneur staat hij uiteraard in de collaboratie. Hij zal echter de
achting van vele van zijn niet-collaborerende medewerkers blijven behouden, ook na de oorlog, omwille van zijn gematigd, en zelfs ten opzichte
van de Duitsers, remmend optreden tijdens de oorlog. Op 27 december
1944 wordt hij als provincieraadslid geschorst en door het Regentsbesluit
van 10 februari 1945 vervallen verklaard.
Van 1926 tot 1936 vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Veurne.
Hij was ook secretaris en ondervoorzitter van de IJzerbedevaarten.
Na zijn vrijlating werd hij beheerder van de N.V. Vetex en de N.V.
Weeflint te Kortrijk.
Bibliografie: E . Vandewalle, Bulckaert, Michiel, in Encyclopie van de Vlaamse
Beweging, Tiel:t 1973, dl. I, p . 263; (A. Lommez), Michel Bulckaert overleden, in
Burgerwelzijn, 3 mei 1968.

52. BULTYNCK, Robert, vakbondsecretaris. Geboren te Antwerpen
op 22 april 1896, gestorven als politieke gevangene in het concentratiekamp te Gross-Rozen (Duitsland) op 8 februari 1945. Zoon van Henri,
en Maria Van Troy. Gehuwd op 23 april 1918 te lngelmunster met Maria
Emma Linseele.
Socialistisch gemeenteraadslid van Ingelmunster (2.7.1921 tot zijn
dood). Gewestelijk vakbondsecretaris TACB.
53. BUSSCHAERT, Léonce Henri Marie, notaris. Geboren te Moeskroen op 4 januari 1886, aldaar overleden op 11 mei 1962. Zoon van
Camille, en J eanne Caroline Gillis. Gehuwd met Marthe J oséphine Anne
Cammaert.
Katholiek gemeenteraadslid (1939-1958) en schepen (1939-1952) en
dienstdoende burgemeester (24.5.1940-30.4.1941) van Moeskroen.
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (4.12.19321954). Voorzitter van de Kamer van Notarissen.
Bibliografie : J. Deroubaix, o.c., p. 40.
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,. 54. CALLANT, Gustaaf Eduard, handelaar. Geboren te Beernero op
23 december 1908, aldaar overleden op 24 juni 1960. Zoon van Louis, en
Pharaïlde Strubbe. Huwt te Wingene op 17 augustus 1939 Carmen Van
Cauwenberghe.
Vanaf 1930 tot zijn dood was hij secretaris van de liberale vakbond en
ziekenbond. Vanaf 18 januari 1939 tot zijn dood gemeenteraadslid van
Beernem. Lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Vanaf 24 februari 1946 tot zijn dood was hij liberaal provincieraadslid
voor het district Brugge en leider van de P.V.V. fractie.
Bibliothecaris van de openbare bibliotheek van het Willemsfonds te
Beernem.
55. CALLEBERT, Honoraat Gerard, bediende. Geboren te Roeselare
op 7 februari 1913. Zoon van Emiel, en Silvia Maria Termote. Huwt op
6 augustus 1937 te Roeselare Gabriëlla Elisabeth Cauwelier.
Vrijgestelde van het ACW (19.1.1931-28.2.1977). Voorzitter KAJ
Roeselare-Tielt ( 1934-193 7), arrondissementeel secretaris (1944-1961 ) en
voorzitter (1961-1977) ACW Roeselare-Tielt.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (24.2.19461961), gemeenteraadslid (sinds 13.1.1947) en schepen (19.1.1959-25.1.
1971) van Roeselare. Volksvertegenwoordiger Roeselare-Tielt (26.3.196130.9.1973). Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg, lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Bestuurslid van de Kristelijke familiemutualiteit Broederliefde te Roeselare (sinds 1934) en lid van de beheerraad van de kristelijke mutualiteiten
van het arrondissement Roeselare (sinds 4.11.1967).
Bibliografie : R. Fieuws, Snapshots, Roe&elare 1960, p . 33 en De Weekbode 19.3.
1954; artikels over hem in Het Volk 11-12.8.1973, 15.10.1973, 21.1.1974, 5.10.1977;
De Volksmacht 20.10.1973, 7.10.1977; De We ekbode en Het Wekelijks Nieuws van
10.8. 1973, 19.10.1973, 25.1.1974 en 7.17.1977.

56. CAMBIER, Aline Aimée Augusta, zonder beroep. Geboren te
Sint-Andries op 16 juni 1911, gestorven te Blankenberge op 27 september
1975. Dochter van Charles, en Emma Taeymans. Op 14 februari 1933 te
Brugge gehuwd met Jan Guilini, die door de Duitsers werd terechtgesteld.
Van 26 juni 1949 tot 1954 is zij socialistisch provincieraadslid voor
het district Brugge. Lid (1950) van de Provinciale commissie voor de
opschik van de volkswoningen.
57. CAMELBEKE, Robert, bediende. Geboren te Menen op 4 maart
1912. Zoon van Joseph, en Marie Sollier. Huwt op 24 november 1934
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te Menen Bertha Holvoet
Katholiek gemeenteraadslid van Menen (21.2.1947-30.9.1977).
Volgt op 11 apri11954 de overleden H. Baston op als katholiek provincieraadslid voor het district Menen (tot de verkiezingen van maart 1974).
Voorzitter (25.10.1960-1.10.1975) en ondervoorzitter (vanaf 1.10.
1975) van de Bouwmaatschappij Ons Dorp.
58. CAPOEN, Jules, landbouwer. Geboren te ·Ieper op 8 augustus
1891, aldaar gestorven op 23 februari 1971. Zoon van Aloïs, en Emma
Desmedt. Gehuwd met Martha Madeleine Soenen.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (26.6.1949-maart
1968). Is verder voorzitter geweest van de S.M. Melkerij St. Paulus te
Langemark, van de Bond voor Veeziektenbestrijding, bestuurslid van de
Boerengilde, het arrondissementeel verbond van Boerengilde, het veekweeksyndikaat van Ieper, het provinciaal verbond van varkensfokkers,
de landbouwcomice Ieper-Kemmel, en lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond.
59. CARPEI TTIER, Eugeen.
Zie L. Schepens, o.c., p. 423.
60. CARTON, Charles Gustave Eugène, advokaat. Geboren te Wingene
op 25 januari 1885, overleden te Brugge op 14 augustus 1948. Zoon van
Gustave Adolphe, geneesheer, en Hélène Ursule Desmet. Huwt te Brugge
op 20 april 1912 Renilde Clotilde Vanneste. Hij was doctor in de Rechten
(Leuven 9.10.1909) en candidaat notaris (Leuven 5.10.1910).
Wordt op 1 juli 1924 aangesteld als katholiek provincieraadslid voor
het district Brugge, in opvolging van de overleden J. Van Haecke. Bij de
verkiezingen van 1925 stelt hij zich geen kandidaat meer.
Hij was een zeer invloedrijk figuur, vertrouwensman o.m. van bisschop
Lamiroy.
Hij is stafhouder geweest van de Balie te Brugge en lid van de kerkraad van St. Walburga.
• 61. CASIER, Gaston, handelaar. Geboren te Komen op 5 oktober
1901. Zoon van Arthur, en Marie Deldicque. Gehuwd met Léontine
Spinnewyn.
Liberaal gemeenteraadslid van Komen (1 933-1970), schepen (7.1.193931.5.1940 en 1.1.1941-31.8.1944) en burgemeester (1.6.1940-31.12.1940
en 1.9.1944-11.3.1953).
Liberaal provincieraadslid voor het district .Ieper (van 24 februari
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1946 tot de overheveling van Komen bij Henegouwen in 1965).
Lid van de beroepscommissie voor de ouderdomspensioenen te Ieper
en Moeskroen (1935-1970). Bestuurslid van het O.C.M.W. (sinds 1.4.
1977) en vertegenwoordiger van het O.C.M.W. in de Maatschappij voor
sociale woningen 'De Leie' te Wervik.
Sinds 1921 voorzitter van 'La Prévoyance des Travailleurs' te Komen.
Lid van de Provinciale commissie voor bibliotheken en volksontwikkeling.
62. CASIER, Gerard, vlaskoper. Geboren te Wevelgem op 17 april
1895, aldaar overleden op 13 maart 1976. Zoon van Charles-Louis en
Marie Decock. Huwt op 14 mei 1929 Elza Terryn.
Bestuurslid van de Middenstandsbond (1932-1960). Voorzitter Algemeen Belgisch Vlasverbond (1945-195 8).
Lid van de C.O.O. (19.1.1937-13 .6.1939).
Katholiek gemeenteraadslid van Wevelgem (5 .1.1939-1947) en schepen
(7.1.1947-15.1.1953).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (24.2.1946-1949).
Voorzitter van het N.C.M.V. Wevelgem (23.7.1960-1.5.1965).
63. CASIER, Pieter, handelsreiziger. Geboren te Kortrijk op 30 april
1864, overleden te Marke op 20 augustus 1935. Zoon van Leonard
Joseph, en Rosalia Maertens. Huwt te Kortrijk op 22 september 1897
Celina Vandenheede.
Socialistisch gemeenteraadslid van Marke (24.4.1921-20.8.1935) en
bestuurslid van het plaatselijk ABVV.
Wordt op 18 juli 1928 aangesteld als socialistisch provincieraadslid
voor het district Kortrijk, in plaats van de ontslagnemende G. Desutter.
Hij blijft dit tot de verkiezingen van juni 1929.
Hij was lid van de Esperanto beweging.
64. CASTELEIN, Josué Alphonse Aimé, bediende. Geboren te Moorslede op 22 februari 1882, overleden te Doornik op 11 augustus 1940.
Zoon van Armand, en Joséphine Nuyttens. Gehuwd met Adriana Vuylsteke.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (8 .11.1925
tot zijn dood).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 44.

65. CATELEIN, Sylvere Cyrille, bediende. Geboren te Heestert op
20 maart 1903, gestorven te Avelgem op 30 september 1960. Zoon van
Petrus Modeste, en Herminie Sophronie Naessens. Huwt te Avelgem op
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1 december 1928 Rachel Hélène Lefevere.
Voorzitter van de C.O.O. Avelgem.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen van 11 april
1954 tot zijn dood.
· 66. CATTEEUW, Romain Robert, vakbondsecretaris. Geboren te Bissegem op 24 mei 1914. Zoon van Maurice Alfred, en Emerence Neve.
Huwt te Wevelgem op 19 april1941 Madeleine Germaine Debeuf.
Gewestelijk secretaris ABVV (10.9.1945-31.5.1978).
Socialistisch gemeenteraadslid te Bissegem (1.1.1947-31.12.1976) en
fusiegemeente Kortrijk (sinds 1.1.1977). Rechter bij de Werkrechtersraad
van Kortrijk (1950-1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Menen (23.5.1965april 1977).
Beheerder van de Bouwmaatschappij 'Allen voor één, één voor allen',
later 'S.V. Leieland' te Bissegem (sinds 27 april1940).
67. CAUWELIER, August François, verzekeraar. Geboren te Kortemark op 22 augustus 1906, overleden te Handzame op 24 oktober 1970.
Zoon van Henricus Franciscus, en Romanie Vantyghem. Ongehuwd.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Diksmuide
(7.6.1936-1944). Op 27 december 1944 geschorst en bij Regentsbesluit
van 23 mei 1945 vervallen verklaard.
Gemeenteraadslid van Kortemark (16.10.1938-geschorst 20.4.1945).
68. CEENAEME, Omer Jozef Gerard, landbouwer. Geboren te Torhout op 20 juli 1920, overleden te Poelkapelle op 30 augustus 1972. Zoon
van Victor Auguste, en Romania Maria Vansteelant. Huwt te Poelkapelle
op 22 november 1947 Gabriëlle Marie Baute.
Gemeenteraadslid en burgemeester van Poelkapelle (19.1.1965- tot zijn
dood). Katholiek provincieraadslid voor het district leper van 31 maart
1968 tot zijn dood.
Lid (1970) van het Provinciaal comité voor kleinveeteelt, het Provinciaal comité voor landbouw (1970).
Afgevaardigde van het arrondissement Ieper in de bondsraad van de
Belgische Boerenbond (maart 1971).
69. CHRISTIAENS, Michel, vakbondsecretaris. Geboren te Herseaux
op 9 december 1902, aldaar overleden op 27 oktober 1972. Zoon van
Camille Jean, en Marie Blodie Gallez. Gehuwd met Anne Victorine Verfaillie.
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Katholiek gemeenteraadslid (7.1.1939-4.2.1947 en 1.1.1953-2.1.1959),
burgemeester (4.2.1947-31.12.1952) en schepen (2.1.1959-31.12.1970)
van Herseaux. Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen
(24.2.1946-1965).
70. CLAEREBOUT, Gerard Charles Théodore, handelaar. Geboren te
Houtem bij Ieper op 16 mei 1903, gestorven te Wijtschate op 23 mei
1969. Gehuwd met Madeleine Callens, voorzitster K.A.V.
Katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge (24.2.1946juni 1949). Voorzitter van de fanfare St. Cecilia te Wijtschate (19551961), voorzitter kerkfabriek van St. Merlardus te Wijtschate (van 1.4.
1956 tot zijn dood).
Voorzitter van de Bond van de Derde leeftijd (van 1.9.1955 tot zijn
dood). Beheerder van de Christelijke Mutualiteiten, afdeling Ieper (van
1956 tot zijn dood) en voorzitter van de plaatselijke mutualiteit.
71. CLAEYS, Georgius Eduardus, handelaar. Geboren te Oostende op
14 februari 1881, en gestorven te Torquay, Devon (G.B.) op 11 juli 1942.
Zoon van Eduardus, en Eugenia Jonckheere. Huwt op 29 april 1908 te
Oostende Leontine Lamanière.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostende (3.1.1939 tot zijn dood) en
provincieraadslid voor het district Oostende (2.10.1939 tot zijn dood), in
vervanging van de overleden C. V ermeire.
Was secretaris-penningmeester van het comité 'Volkswoning en Voorzorg'.
72. CLAEYS, Robert. Deelde ons geen biografische gegevens mee,
behalve dat hij jarenlang leider en districtcommissaris van de VVKS was,
en stichter van het kampeer- en opleidingscentrum 'Merkenveld' te Loppem-Zedelgem.
In 1936 verkozen als plaatsvervanger op de rexistische lijst.
Werd op 30 mei 1945 aangesteld als plaatsvervanger van L. Legein,
die vervallen verklaard was, doch neemt op 1 oktober 1945 ontslag,
zonder ooit de eed te hebben afgelegd.
73. CLAYS, Jozef Arthur, bediende. Geboren te Kortrijk op 25
februari 1893, aldaar overleden op 22 oktober 1961. Zoon van Jozef
Adolf, en Blodia Devos. Huwt te Kortrijk op 24 juli 1923 Germana Klara
Dewyn.
Secretaris van de BWP te Kortrijk ( 1921) en het Bureel voor Arbeidsrecht (1921).
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Socialistisch gemeenteraadslid te Kortrijk (vanaf 11.4.1927) en dienstdoende schepen (3.1.1947-20.8.1948, 25.8.1950-27.11.1950, en 19.1.
1953-14.4.1953). Volgt de overleden J. Coole op als socialistisch senator
voor Kortrijk-Ieper (24.5.1936-1939 en 6.12.1944 tot zijn dood).
Op 7 juni 1936 verkozen als socialistisch provincieraadslid voor het
district Kortrijk, maar verzaakt aan dit mandaat, omwille van zijn verkiezing als senator.
Bibliografie: R. Tanghe en P. Van Colen, Gedenkboek Stad Kortrijk 1830-1976,
Kortrijk 1978, p. 338, P. Van Molle, o.c., p. 43.

74. CLEMENT, Jules, bediende. Geboren te Antwerpen op 7 april
1893, gestorven te Poperinge op 15 mei 1955. Zoon van Nicolaas, en
Jeanne Meyskens. Huwt op 16 april 1918 te Poperinge Marguerite Maria
Cornelia Baes.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Poperinge (7.6.19361944). Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij Regentsbesluit van 10 februari 1945.
75. CLEMENT, Urbain, bakker. Geboren te Torhout op 18 augustus
1884, aldaar gestorven op 14 september 1960. Zoon van Benjamin, en
Rosalie Defreyne. Huwt te Torhout op 7 november 1911 Marie Bonny.
Katholiek gemeenteraadslid van Torhout (29 .12.1928-31.12.195 8),
schepen (16.1.1939-30.10.1944 en 2.8.1945- einde 1946) en dienstdoende
burgemeester (30.1 0.1944-1 .8.1945).
Als katholiek provincieraadslid voor het district Brugge aangesteld op
9 juni 1929, ter vervanging van de overleden Th. Nolf. Blijft dit tot de
verkiezingen van juni 1936.
Voorzitter van het NCMV-Torhout.
76. CLOET, Joseph, notaris. Geboren te Lichtervelde op 30 oktober
1912, overleden te Gent op 27 december 1973. Zoon van Arthur, en
Anna Vandewalle. Huwt op 5 februari 1942 te Oostrozebeke Paula
Dossche.
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (24.2.1946-1949).
Gemeenteraadslid en burgemeester (1.1.1947-31.12.1965) van Oostrozebeke.
77. COEMAN, Casimir, bediende. Geboren te Bavikhove op 13 mei
1907. Zoon van Teofiel, en Marie Hennebo. Gehuwd te Huls te met
Germaine Deborghraeve.
Sinds 1.9.1939 gewestelijk secretaris van het christelijk vakverbond en
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de christelijke mutualiteiten van het gewest Avelgem.
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (24.2.19461965) en Kortrijk (23.5.1965-7.11.1971).
Vanaf 1947 tot 1973 gemeenteraadslid van Avelgem, schepen en dienstdoende burgemeester.
Onderchef van de fanfare van het ACW Bavikhove en leider van de
toneelafdeling van het ACW Bavikhove.
78. COLAERT, Sylvain, nijveraar. Geboren te Poperinge op 30 maart
1883 en aldaar overleden op 5 januari 1965. Zoon van Henricus, en
Ludovica Moncarey. Huwt te Poperinge op 29 juni 1916 Jeanne Devos.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Poperinge (21.11.19211925). Gemeenteraadslid Poperinge (24.11.1923 tot 12.1.1927).
79. COLPAERT, René, veearts. Geboren te Beveren-Roeselare op
7 mei 1885, gestorven te Lichtervelde op 23 maart 1964. Zoon van
Charles-Louis, en Virginie Bouckaert. Huwt te Beveren op 5 april 1921
Germaine Fagoo.
Op 4 december 1932 aangesteld als katholiek provincieraadslid voor
het district Izegem in opvolging van de ontslagnemende J. Denys. Behoudt
dit mandaat tot 1961.
Is voorzitter geweest van de Belgische Boerenbond, afdeling Lichtervelde.
80. COMEYNE, Lutgarde, zonder beroep. Geboren te Kortrijk op 23
september 1932. Licentiaat in de Germaanse filologie. Gehuwd met Jozef
Van Landuyt.
Volksunie gemeenteraadslid van Kortrijk (sinds 1970), voorzitster van
àe Belgische liga Multiple Sclerose te Kortrijk.
Volksunie provincieraadslid voor het district Kortrijk (2.10.1972-april
1977).
81. COMYN, Abdon Gaston, bediende. Geboren te Zillebeke op 2
september 1914, overleden te Geluveld op 25 juli 1965. Zoon van Jules,
en Hélène Forret. Huwt te Rouvry en Plaine (Fr.) met Madeleine Gryson.
Secretaris van het ABVV (1944-1956) en secretaris van de socialistische mutualiteit 'Bond Moyson' gewest Geluveld (mei 1945 tot zijn
dood), secretaris BSP afdeling Geluveld en federatie Ieper (beide van
1945 tot zijn dood).
Socialistisch gemeenteraadslid van Geluveld (4.1.194 7 tot zijn dood),
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schepen (2.6.1959-2.2.1965) en burgemeester (2.2.1965 tot zijn dood).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Ieper van 23 mei 1965
tot zijn dood, amper twee maand later.
82. COOL, Frans Jacob, hovenier. Geboren te Sint-Andries op 13
april 1899. Zoon van Henri, en Marie Roelandts. Huwt Julia Missauit te
Brugge op 12 oktober 1921.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-1949).
Voorzitter van de Hoveniersbond van Brugge en omliggende (19241974).
Voorzitter van het Provinciaal Tuinbouwverbond (gedurende 20 jaar),
lid van het Provinciaal Tuinbouwcomité (1946-1974).
83. COOLS, Gaston, meetkundige schatter en verzekeringsagent. Geboren te Zedelgem op 4 maart 1905. Zoon van August, en Amelia
Salens. Huwt te Gistel op 28.5.1928 Rachel Devos, en in tweede huwelijk
op 19 september 1969 te Aartrijke, Ivona Grymonprez. Zijn vader was
gemeenteontvanger te Zedelgem.
Katholiek gemeenteraadslid van Sint-Andries, vanaf 1968 sluit hij aan
bij de PVV. Schepen van Sint-Andries (1968-1970).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (31.3.1968-april
1977).
Lid (1968) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid
(1976) van de Provinciale commissie voor instrumentale muziek.
Ere-voorzitter van de Feest- en Muzikale Kring van Sint-Andries.
84 .. COOMAN, Judith, onderwijzeres. Geboren te Moeskroen op 22
maart 1921. Dochter van Remi, en Rachel Baute. Ongehuwd. Haar vader
was gemeenteraadslid te Avelgem.
Sinds 10 maart 1974 katholiek provincieraadslid voor het district
Kortrijk (tot 17.12.1978).
Sinds 1977 gemeenteraadslid te A vel gem.
In 1948 medestichtster KAV Avelgem, en lesgeefster KAV Kortrijk.
85. CORNILLE, Remigus Renatus Andreas, landbouwer. Geboren
te Koksijde op 5 november 1883. Overleden te Veurne op 20 april 1961.
Zoon van Honorius Aloisius, schepen te Koksijde, en Matbilde Sophia
Van Eecke. Huwt op 2 augustus 1948 te Ukkel Josepha Ameels.
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (9.6.1929-1946).
Van 4 juli 1929 tot juni 1936lid van de Bestendige Deputatie.
Bestuurslid van de Provinciale Landbouwkamer (tot zijn dood).
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Voorzitter (?) van de landbouwcomice van Veurne (tot zijn dood),
lid van het Provinciaal comité voor de veredeling van de veldvruchten en
voor landbouwvoordrachten, en het Provinciaal Comité voor landbouw.
86. COUCKE, Jan Emiel, landbouw-ondernemingshoofd. Geboren te
Markegem op 7 maart 1869, overleden te Oostkamp op 7 maart 1955.
Zoon van Albinus, en Rosalie Dobbels. Broer van Gustaaf. Huwt te
Meulebeke op 8 oktober 1895 met Marie Dobbels.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.19211932).
87. COUCKE, Gustaaf, landbouwer. Geboren te Markegem op 14
januari 1864, gestorven te Wakken op 30 januari 1954. Zoon van Albinus, en Rosalie Dobbels. Broer van Jan Emiel. Huwt te Wevelgem op
16 oktober 1895 met Zoë Dhulst.
Katholiek gemeenteraadslid van Dentergem en schepen (4.3.1904),
burgemeester (26.9.1907-1921).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (9 .6.1929-1946).
Voorzitter van de Boerenbond Dentergem, bestuurslid landbouwcomice Tielt.
Lid van de Provinciale Landbouwkamer (tot 1948).
88. COUCKE, Rudolf Jean Emile, notaris. Geboren te Dentergem op
2 april 1894, gestorven te Wingene op 8 september 1970. Zoon van
Adolf, en Leonie De Jaeghere. Huwt op 12 juni 1924 te Ruiselede met
Gabriëlle Silvia Faict.
Katholiek gemeenteraadslid te Wingene, schepen (1932-1944) en burgemeester (1944-1965).
Wordt op 16 juni 1955 aangesteld als provincieraadslid voor het
district Tielt, in plaats van de overleden J. Rotsaert. Hij behoudt dit
mandaat tot de verkiezingen van juni 1958.
89. COUSSEE, Hendrik, aannemer. Geboren te Roeselare op 29 maart
1930. Huwt met Katharina Herdt.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (23.5.19651968).
90. COUSSENS, Jules, maatschappelijk werker. Geboren te Wevelgem op 24 juli 1898. Overleden te Kortrijk op 29 oktober 1978. Huwt te
Kortrijk op 4 november 1924 Magdalena Coorevits.
Vrijgestelde van het Christelijk Vakverbond te Kortrijk (1921), stu-
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deert aan de Sociale school te Heverlee (1922-1924). Secretaris van het
Christelijk Vakverbond van het arrondissement Kortrijk (1924-1936).
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
van Kortrijk (1.4.1927), later op de CVP en vanaf 25 mei 1964 op een
katholieke Vlaamsnationale scheurlijst (27 .1.1959-31.12.1976), schepen
(2.1.1939-25 .6.1942, 4.9.1944-22.10.1950), dienstdoende burgemeester
(3.1.1947-15.8.1948 en 8.6.1950-22.10.1950) en burgemeester (23.10.
1950-26.1.1959).
Wordt op de lijst van de Christen-Werklieden verkozen tot provincieraadslid voor het district Kortrijk (4.12.1932). Op 18 oktober 1933
neemt hij ontslag ingevolge zijn aanstelling als volksvertegenwoordiger
voor Kortrijk, ter vervanging van de overleden H. Duchätel. Hij behoudt
dit mandaat tot 1946.
Voorzitter van de S.M. 'Goedkope Woningen', de Commissie voor
stedeschoon, de Bestuurscommissie van het Koninklijk Atheneum en de
Raad van beheer van 'Interleie'.
Bibliografie: R. Tanghe & P. Van Colen, o.c., pp. 330-331, P. Van Molle, o.c.,
p. 52.

91. CROMBEZ, Joseph, bediende. Geboren te Diksmuide op 2 mei
1922. Zoon van Henri, en Irma Desodt. Huwt te Oostende op 24 juni
1977 Rolande Simoens.
Katholiek gemeenteraadslid van Diksmuide (sinds 1952) en schepen
(sinds 1959).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (26.3.1961mei 1965, en vanaf 31.3.1968).
Lid van de Provinciale commissie voor Lektuurvoorziening (19641971), lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel
vormingswerk.
Secretaris van de Christelijke Mutualiteit, gewest Diksmuide.
Publiceerde een jeugdroman Nieuwenhove, en gelegenheidsartikels in
de gewestelijke bladen.
"'92. DAENENS, Raymond Pieter Jan, beheerder. Geboren te Heestert
op 10 januari 1889, gestorven te Torhout op 8 februari 1978. Zoon van
Jean Baptist, en Natbalie Delabelle. Huwt te Oostende op 11 april 1912
Yvonne Rosalie Vourmarier.
Liberaal gemeenteraadslid van Diksmuide (6.1.1933-23.3.1956) en
schepen (15 .9.1933-13.1.1939 en 17.11.1944-31.1.1947).
Liberaal provincieraadslid voor het district Diksmuide (24.2.19461949).
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93. d'ARTOIS, Henricus Maria, bestuurder van coöperatieve. Geboren
te Izegem op 2 februari 1875, aldaar overleden op 25 december 1948.
Zoon van Joannes, en Barbara Theresia Devoldere. Huwt op 17 juli 1900
te Antwerpen Elisa Verschoore, en in tweede huwelijk te Kortrijk op
1 juni 1904, Marie Louise De Duytschaever. Zijn vader was klompenmaker.
Katholiek gemeenteraadslid van Izegem. Bestuurslid van het plaatselijk
en arrondissementeel ACW.
Vanaf 21 november 1921 tot zijn dood, katholiek provincieraadslid
voor het district Izegem en van 22 mei 1923 tot zijn dood lid van de
Bestendige Deputatie, voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
Wellicht de meest markante figuur van de vooroorlogse provincieraad,
die zich vooral op het gebied van de steun aan het vrij technisch en landbouwonderwijs verdienstelijk heeft gemaakt. Vanaf 1937 beheert hij ook
de provinciale financiën.
Na de verkiezing van 1946 eist hij dat de vooroorlogse standenvertegenwoordiging in de homogene CVP-deputatie opnieuw zou gerespecteerd
worden, en stelt daarmee op provinciaal vlak een einde aan de doelstelling van de CVP om als niet-standengebonden politieke partij op te
treden.
Vanaf 1923 is hij voorzitter van de Provinciale commissie voor de
werkloosheid, deze voor de subsidiëring van de mutualiteiten, en deze
tot bestrijding van de woningnood, voorzitter van het Provinciaal Verbond
der geiten- en schapenkweeksyndicaten van West-Vlaanderen, ondervoor.,
zitter van het 'Werk van den Akker' van West-Vlaanderen, lid van het
Provinciaal comité voor veredeling van de veldvruchten en voor landbouwvoordrachten. Hij was beheerder van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen, de Izegemse Bouwmaatschappij, bestuurslid van de
Vrije Vakschool voor Schoenmakers te Izegem, Afgevaardigde-beheerder
van de coöperatieve 'Ons Eigen Brood' te Izegem, stichter en voorzitter
van de harmonie 'Leo XIII', stichter van de 'Landenaarsbond', ondervoorzitter van de 'Maatschappij van gewezen soldaten van Leopold 11'.
Bibliografie : J. Geldhof, N e pereant . .. , 1{1964), Brugge 1965, p. 23 .

94. DAUTRICOURT, Jozef.
Zie L. Schepens, o.c., p. 433.
95. DAVID, Benoni.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 433-434.
96. DEBACKER, Albert, zetelfabrikant Geboren te Ingelmunster op
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28 augustus 1917. Voorzitter van het NCMV In gelmunster (sinds 1952).
Katholiek gemeenteraadslid van Ingelmunster (sinds 1964) en schepen
(sinds 1970).
Sinds 7 november 1971 katholiek provincieraadslid voor het district
Izegem (tot 17.12.1978).
Lid van de Beheerraad van het WIER (sinds 1971). Brandweercommandant Ingelmunster (sinds 1942).
97. DE BAENE, Guido, sociaal raadgever PMS-Centrum. Geboren te
Middelkerke op 21 maart 1928.
Vakbondafgevaardigde ACOD. Socialistisch gemeenteraadslid van
Rumbeke (sinds 1970).
Secretaris BSP Rumbeke. Lid gewestelijk bestuur BSP.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Roeselare ( 17.4.197717.12.1978).
Medestichter en erevoorzitter van de Socialistische Bond van Gepensioneerden te Rumbeke en voorzitter van de Studiekring Lode Zielens.
98 . de BETHUNE, Emmanuel Pierre Marie Ghislain, baron, beheerder. GeborenteMarke op 18 juli 1930. Zoon van Jean, provincieraadslid, en Louise de Vinck. Huwt te Ukkel op 3 augustus 1957 Margaretha
Van Cauwelaert. Hij is doctor in de rechten en licentiaat in de politieke
en administratieve wetenschappen. Katholiek gemeenteraadslid van Markc (1964-1976) en burgemeester (1971-1976).
Schepen in de fusiegemeente Kortrijk (sinds 1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (sinds 17.4.1977).
Voorzitter van de Westvlaamse Electriciteits Maatschappij en ondervoorzitter van de Intercommunale Leiedal. Ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor geschiedenis en volkskunde.
Literatuur: in samenwerking met J. Dams, H et Nieuw Gem eentefonds, Brussel
1969, 144 p.
Bibliografie: Etat présent de la noblesse beige, Bruxelles 1971, t. 2, p. 174.

99. de BETHUNE, Jean Baptiste Emmanuel, baron en pauselijke
graaf (1938), bankbeheerder. Geboren te Marke op 21 augustus 1900.
Zoon van Emmanuel, burgemeester van Marke, en Joséphine de Ghellinck d'Elseghem. Huwt te Zillebeke op 11 juni 1928 Louise de Vinck.
Hij is reserve Kapitein-Commandant van de Artillerie.
Katholiek gemeenteraadslid, schepen en dienstdoende burgemeester
van Markeen voorzitter van de C.O.O.
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (7.6.1936-februa-
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ri 1946).
Voorzitter van de Vriendenkring Officieren Veldtochten 14/18 en
40/45, stichter en voorzitter van de Mij 'Mijn Tehuis', voorzitter van de
Kerkraad en stichter en voorzitter van de v.z.w. 'Parochiale Werken van
Marke', stichter en voorzitter van de 'Militaire Kring Leopold' te Wevelgem, voorzitter van de N.V. 'Rond den Heerd' (sociale woningen), voorzitter van de bestuurscommissie voor het kunstpatrimonium te Kortrijk,
secretaris van de 'Geschiedkundige Kring' te Kortrijk, briefwisselend lid
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en
lid van het Provinciaal comité (sinds 1932).
Literatuur : - Les premiers jours de la Rémlution brabançonne dans Ie Courtraisis, in Revue beige de philologie et d'histoire, 14(1935), pp. 1289-1311.
- Talrijke bijdragen in de Ha ndelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, vanaf Nieuwe Reeks 6{1926).
- La Fête de Grand'mère ... au chiiteau de Wanneghern, in Bulletin de l'Association de la Noblesse du royaume de Belgique, avril 1971.
- Als briefwisselend lid van de K. Comm. voor Monumenten en Landschappen
publiceerde hij jaarlijks talrijke verslagen in het Bulletin van het Provinciaal comiteit
voor monumenten en landschappen. Sectie der ,Wonumenten, vanaf 1932 .tot het einde
van de publicatie, in 1945.
Van 1945 tot 1970 stelde hij nog t:Jlrijke verslagen op, maar die zijn niet meer
gepubliceerd.
Bibliografie: Etat présent de la noblesse beige, Bruxelles 1971, t. 2, p. 174.

100. DEBEVER, Gisèle, lerares. Geboren te Egem op 16 december
1944. GehuwdteEgem op 16 september 1967 met G. Gardeyn.
Gewestleidster KLJ (1964-1967) . Bestuurslid Davidsfonds Egem (19641977).
Gewestelijke verantwoordelijke van de Gezinsaktie KVLV (196819ï8), bestuurslid Arrondissementeel Verbond van Boerengilden Tielt
(sinds 1971) en van de Bedrijfsgilde van Melkveehouders Roeselare-Tielt
(sinds 1971).
Redactielid Provinciale Vakgroep voor Melkveehouders (sinds 1973).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt sinds 10 maart 197 4.
101. DEBOUVER, Joseph. Smidsgast (1910), schrijver (1920), beheerder (1921), handelsreiziger (1930). Geboren te Meulebeke op 16
oktober 1880, gestorven te Ukkel op 15 december 1963. Zoon van Joannes, smid, en Marie Vermeulen. Huwt op 11 mei 1905 te Tielt Emerentia
Maria Margaretha Braet.
Is katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921november 1925).
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102. DE BRABANDERE, Henri, landbouwer. Geboren te Waregem
op 22 april 1884, gestorven te Dessetgem op 6 november 1954. Zoon van
Arthur, en Marie Euphrasie Vanhoutte. Huwt te Poperinge op 17 mei
1911 Jeanne Marie Decanter.
Katholiek gemeenteraadslid van Desselgem (1921-10.9.1945 en 1.1.
1947-31.12.1953) en burgemeester (7.9.1921-10.9.1945).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921-1.1 0.
1946 en 26.6.1949 tot zijn dood).
Op 1 oktober 1946 werd door de Raad vastgesteld dat hij, overeenkomstig art. 1 van de Besluitwet van 10 september 1945, niet langer aan
de voorwaarden voldeed om als raadslid te zetelen. Bij de eerstvolgende
verkiezingen zowel voor de gemeenteraad (1946) als voor de provincieraad (1949) bekwam H. De Brabandere echter opnieuw de mandaten
die hij verloren had in 1945 en 1946.
Hij was voorzitter van de Paardenkweekbond van West-Vlaanderen,
van de herverzekeringsmaatschappij van de Landbouwpaarden van WestVlaanderen en van het Veekweeksyndicaat van West-Vlaanderen, ondervoorzitter van de brandverzekeringsmaatschappij 'De Deerlijkse Onderlinge', lid van het Hoofdbestuur van de Belgische Boerenbond te Leuven
en van de Hoge Landbouwraad te Brussel.
Lid (1949) van het Provinciaal Comité voor Landbouw. Medestichter
en voorzitter van de muziekmaatschappij 'De Leiezonen' te Desselgem.
103. DE BRABANDERE, Marcel Arthur Clement, handelaar. Geboren te Meulebeke op 2 februari 1891, overleden te Wielsbeke op 15
januari 1972. Zoon van Comadus Honoré Josephus, en Celina Pharaïlde
De Brabandere. Huwt te Kortrijk op 1 februari 1921 Albertine Anne
Vanhoutte.
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921-juni
1929).
Voorzitter kerkfabriek H. Laurentius te Wielsbeke (1.1.1953 - tot zijn
dood).
Bestuurslid van de landbouwcomice Ingelmunster en lid van de Provinciale landbouwkamer.
104. DEBRUYNE, André, landbouwer. Geboren te Izegem op 6 juni
1939. Zoon van Gerard, en Marguerite Dobbelaere. Huwt op 2 juni 1965
te Roeselare Lieve Baert.
Gewestelijk en provinciaalleider Katholieke Landbouwers Jeugd.
Voorzitter Westvlaamse Varkensproducenten (sinds 14.3.1973), voorzitter Nationale vakgroep Dierlijke produktie (1973) en Nationale vak-
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groep van varkensproducenten (1973). Voorzitter Westvlaamse cichoreiproducenten (sinds oktober 1973), lid Bondsraad van de Belgische Boerenbond (sinds mei 1973). Voorzitter van het Arrondissementeel verbond
van de Boerenbondgilden van Roeselare (sinds 10 mei 1976), voorzitter
van de Roeselaarse L.R.V. Rodenbachruiters (sinds oktober 1976). Lid
Provinciale Landbouwkamer en lid Hoge Landbouwraad te Brussel (25.5.
1978); lid beheerraad Westvlaamse Fokveeveiling te Brugge (15.5.1978),
lid beheerraad Nationale Landmaatschappij (12.10.1978).
Is sinds 10 maart 1974 katholiek provincieraadslid voor het district
Roeselare.
105. DEBUCQUOY, Roland, geneesheer. Geboren te Ooigem op 24
mei 1928.
Volksunie gemeenteraadslid en schepen te Ooigem (1970-1976) en in
de fusiegemeenie Wielsbeke (vanaf 1977).
Sinds 7 november 1971 Volksunie provincieraadslid voor het district
Tielt (tot 17.12.1978).
• 106. DECHERF, Oscar, landbouwer. Geboren te Eernegem op 14
december 1899. Zoon van Richard, en Eugenie Vandecasteele. Huwt op
25 november 1931 te Vlissegem Bertha Gevaert en in tweede huwelijk op
27 december 1968 te Vlissegem Andrea Demeyere. Zijn vader was
schepen van Vlissegem.
Liberaal gemeenteraadslid (1.1.1933-12.11.1962) en burgemeester (12.
11 .1962-31.12.1977) van Vlissegem.
Lid van de beheerraad van de Nationale Zuiveldienst (in 1939), het
Landbouwfonds (in 1959), het Provinciaal Centrum voor nijverheidsteelten te Beitem (1955), lid van de Nationale Jury voor het Belgisch
Trekpaard.
Op 11 april 1954 en 1 juni 1958 telkens verkozen als eerste plaatsvervanger op de liberale lijst voor de provincieraadsverkiezingen in het
district Oostende, wordt effectief lid van de Raad omdat in het eerste
geval J. Demeerseman, en in het tweede A. Van Glabbeke verzaken aan
hun mandaat. In 1961 beëindigt hij dit mandaat.
107. DE CLERCK, August, vakbondsecretaris. Geboren te Sint-Pieters-op-den-Dijk op 31 januari 1892. Zoon van Jozef Pieter, en Paulina
Barbara Vermeersch. Gehuwd op 11 januari 1917 met Mary Layton. + ~~~
Begint zijn Joopbaan als drukkersleerjongen bij de St.-Augustinusdrukkerij. Vurige aanhanger van Priester Fonteyne, dicht in 1912 het lied
'Hulde aan Priester Fonteyne' dat mondgemeen wordt onder de Christen-
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21. Jozef Storme

22. Geert Deman (t 1970)

23. Henri Melis

24. Maurits Bossuyt (t 1958)

25. De Bestendige Deputatie in september 1964.
Van links naar rechts: Zittende : L. Gillon, J. Storme, gouverneur P. van Outryve d'Ydewalle,
J. Smissaert, A. Loncke. Staande: provinciegriffier A. Lommez, M. Lootens, P. Monballyu

Demokraten. Gekwetst op 22 oktober 1914 wordt hij geëvacueerd naar
Engeland, waar hij na zijn genezing tewerk gesteld wordt als kraanman
in een munitiefabriek te Birtley (1916). Hij richt er samen met Cyriel De
Meester een 'Vlaamsch V erbond' op dat 200 leden telt en treedt er ook
op als bijgevoegd secretaris en vertaler voor het Britse syndicaat van de
metaalbewerkers. Na de oorlog zal hij Europa afreizen als gids van de
Britse 'Workers Travel Association'. Stichter (1919) en voorzitter van het
Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden voor Brugge en West-Vlaanderen. Bestuurslid van de toneelgroep 'Excelsior', medestichter en eerste
voorzitter van het Brugs Voetballiefhebbersverbond. Secretaris van de
Brugse Boekdrukkers en Letterzettersverbond. Op verzoek van A. Van
Acker wordt hij in 1930 secretaris van de Bouwwerkerscentrale en de
BWP te Blankenberge.
Wordt op 4 december 1932 verkozen als socialistisch provincieraadslid
voor het district Brugge. Hij behoudt dit mandaat tot de verkiezingen van
februari 1946. Komt in 1939 opnieuw naar Brugge om er arrondissementssecretaris van de BWP (na de oorlog BSP) te worden en hoofdopsteller
van het Vlaams Weekblad. Staat tijdens de oorlog in het verzet (officieel
van 1.3.1943 tot 14.10.1944) als 'helper eerste klasse' bij de groep P.M.
Socialistisch gemeenteraadslid van Brugge (1947-1970) en bestuurslid
van het Brugse Muziekconservatorium en lid van de Verkeerscomrnissie.
Is van 11 april 19 5 4 tot mei 19 5 8 opnieuw verkozen als socialistisch
provincieraadslid voor het district Brugge.
Erevoorzitter van de voetbalclub 'De Brugse Leeuwkens'.
Bibliografie: Burgerwelzijn van 6.1.1967, p. 3.

108. DE CLERCK, Henri, vakbondleider. Geboren te Brugge op 22
mei 1876 en er overleden op 20 november 1960. Zoon van Marie Jeanne
De Clerck. Huwt te Brugge op 19 juni 1906 Ludovica Marechal.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (9 .11.1925december 1932).
109. DE CLERCQ, August, bediende. Geboren teMachelen (Deinze)
op 17 maart 1905, overleden te Herseaux op 3 augustus 1970. Zoon van
Ivo, en ZulmaDe Bels. Gehuwd met 'Marie Anne Stelandre.
Bediende en later vakbondsecretaris.
Socialistisch gemeenteraadslid te Herseaux (4.1.1933 tot zijn dood) en
schepen (15.4.1945-31.12.1946 en 2.1.1953-9.11.1955).
Is socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (1.6.
1958-1965).
Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg.
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110. DECLERCQ, Raphaël, handelaar en letterkundige. Geboren op
29 april 1924. Bestuurslid NCMV en verschillende culturele sportverenigingen.
Volksunie gemeenteraadslid van Knokke (1964) en de fusiegemeente
). Sinds 7 november 1971 Volksunie provincieKnokke-Heist (1977lid voor het district Brugge.
Literatuur: Hei Spel der Ongebondenheid, Leuven 1955, 235 p .; Stilte, novelle,
Brugge 1962, 47 p.

111. DECLOEDT, Marcel, diamantbewerker. Geboren te Eernegem
op 20 maart 1912, gestorven te Koekeiare op 18 december 1965. Zoon
van Henri, en Maria Gevaert. Huwt te Koekeiare op 11 januari 1915
Celina Logghe, voorzitster KAV-Koekelare.
Leider KAJ-Eernegem (1935-1939), wijkmeester KWB-Koekelare (tot
1965).
Katholiek gemeenteraadslid Koekeiare (1946-1954 ).
Provincieraadslid voor het district Diksmuide (26.6.1949-1954).
Lid toneelgroep Kunst en Vermaak (1935-1939) en de muziekmaatschappij St. Cecilia (1920-1939) te Eernegem, spelend lid en bestuurslid
van de muziekmaatschappij St. Joris te Koekeiare (1939 tot zijn dood).
Bestuurslid Christelijke Mutualiteit. Voorzitter Belgisch Syndikaat - ?f
gewest Diksmuide.
•'

J

112. DECOENE, Georges, secretaris van het O.C.M.W.-Roeselare,
voormalig ziekenhuisdirecteur. Geboren op 11 april 1942.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 17.4.
1977. Hij deelde ons geen verdere gegevens mee.
111113. DECOENE, Hendrik Pieter Jozef, bediende. Geboren te Brugge
op 21 mei 1921. Zoon van Cyriel, en Flavia Strubbe.
Wordt op 2 oktober 1967 aange~teld als liberaal provincieraadslid
voor het district Brugge in opvolging van de overleden G. Tanghe. Hij
behoudt dit mandaat tot de verkiezingen van maart 1968.

114. DECOENE, Michel, bediende. Geboren te Ledegem op 16 juni
1911. Zoon van Achiel, en Flavie Allegaert. Huwt te Ledegem op 6
november 1937 Mariette Baekelandt.
Medestichter en hoofdleider van de K.A.J. Ledegem (1931-6.11.1937).
Secretaris ACV afdelingen Ledegem en Dadizele (1.10.1944-31.6.1975)
en secretaris Christen Mutualiteit Dadizele (1.10.1944-1.10.1948).
Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Ledegem (1.1.194 7-5.12.
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1962), burgemeester (6.12.1962-31.12.1976), gemeenteraadslid van de
fusiegemeente Ledegem (vanaf 1.1.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (1.6.1958-maart
1968).
115. DECONINCK, Albert, bediende. Geboren te Borlo (Limburg) op
4 november 1918. Zoon van Prosper, en Marie Verbeke. Gehuwd met
Sirnone Devos.
Gewestelijk jeugdleider S.A.V., gewestelijk jeugdleider Rode Valken,
bediende ABVV (sinds 1 november 1937).
Socialistisch gemeenteraadslid van Wervik (1.1.1953-31.12.1958, en
vanaf 1.1.1965) en schepen (1957-1958).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Ieper (11.4.1954-1961),
op 7 november 1971 opnieuw verkozen, verzaakt hij aan dit mandaat.
Federaal secretaris van de BSP (sinds 1.4.1963), gewestelijk secretaris
C.S.C. (sinds 1.1.1970).
Verkozen als provinciaal senator voor West-Vlaanderen op 17 april
1977. Voorzitter van de openbare bibliotheek 'Ontspanning en Ontwikkeling' en bestuurslid van de harmonie 'De Werkman' te Wervik.
116. DECONINCK, Jules Alfons, vakbondsecretaris. Geboren te Wevelgem op 9 augustus 1897. Zoon van Aloïs en Blodie Callemein. Huwt
te Wevelgem op 26 februari 1926 Amandine Vannieuwenhuyse.
Socialistisch gemeenteraadslid van Wevelgem (4.1.1927-31.12.1976).
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk (26.5 .19291932, 24.5.1936-1939 en 26.6.1949-1965).
Op 9 juni 1929 verkozen tot socialistisch provincieraadslid voor het
district Menen, verzaakt op 2 juli 1929 aan dit mandaat omdat hij tot
volksvertegenwoordiger verkozen was.
Voorzitter van het ABVV gewest Kortrijk, voorzitter van het Medisch
Instituut te Menen (sinds 18.12.1965) en voorzitter van de Federatie van
Socialistische Mutualiteiten van Zuid- en Midden West-Vlaanderen (sinds
18.12.1965).
Literatuur: Het Vlas, Brussel 1925, 40 p.; De evolutie in het Vlasbedrijf, Brussel
1928, 46 p.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 71.

• 117. DECOSTER, Hervé, nijveraar. Geboren te Gentbrugge op 10
november 1930.
Liberaal provincieraadslid voor het district Menen (7 .11.1971-17 .4.
1977). Wij konden geen verdere gegevens achterhalen.
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.... 118. DECOSTER, Marcel, handelsvertegenwoordiger. Geboren te
Vladslo op 22 november 1926. Zoon van Maurice, en Alice Corevits.
Huwt te Vladslo op 11 februari 1977 Rita Carbonez.
Liberaal gemeenteraadslid en burgemeester van Vladslo (13.5.197127.4.1977), gemeenteraadslid van de fusiegemeente Diksmuide (sinds
27 .4.1977).
Liberaal provincieraadslid voor het district Diksmuide (10.3.197417 .12.1978). Voorzitter van de Kantonale PVV Diksmuide en van de
wielerclub 'Sport en Vermaak'.
119. DE CUYPER, Gaston Marcel, handelaar en landbouwer. Geboren te Uitkerke op 14 augustus 1919. Zoon van Bernard, en Leonie
Golle. Huwt te Uitkerke op 16 april 1941 Angèle Van Eeghem. Zijn
vader was gemeenteraadslid.
Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Uitkerke (1.1.1965-1970),
gemeenteraadslid van de fusiegemeente Blankenberge (vanaf 1.1.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 10.3.1974).
Bestuurslid van het NCMV Blankenberge en van de Bond van Grote en
Jon ge Gezinnen.
120. DECUYPERE, Omer, bediende. Geboren te Roeselare op 23
mei 1901, aldaar overleden op 25 januari 1973. Zoon van Alfons, en
Philomène Depondt. Huwt te Roeselare op 6 juni 1925 Irène Santens.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (26.6.19491961). Voorzitter van het NCMV Roeselare (1950-1973).
121. DE DECKER, Gustave, schrijnwerker. Geboren te Moorslede
op 2 april 1905. Zoon van Camille Joseph, en Pharaïlde Matbilde Devoldere. Gehuwd met Blanche Gabrielle Deruyck.
Kommunistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (24.2.
1946-11.3.1947 ontslag).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 75.

122. DEEREN, Egidius Josephus Hubertus, notaris. Geboren te Eggewaartskapene op 22 maart 1880, gestorven te Nieuwpoort op 9 november 1943. Zoon van Hubertus, en Romania Moenaert. Huwt te Nieuwpoort op 12 mei 1924 Maria Ludovica Dechièvre. Notaris te Oostduinkerke (1920) en te Nieuwpoort (1932).
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester van Nieuwpoort (19331938). Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (21.11.19211925 en 4.12.1932-1936). Voorzitter kerkfabriek van Nieuwpoort
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Voorzitter van de katholieke fanfare en een toneelgroep te Nieuwpoort.
123. DE FAUW, Hilaire Marcel, bediende. Geboren te Sint-Andries
op 5 december 1923. Zoon van Emiel, meester mekanieker-chauffeur, en
Beatrice Andries. Huwt te Sint-Andries op 11 oktober 1947 Zoë Marguerite Vande Steene, die zich onderscheidt als moeder van zeven kinderen.
Lid van de Scoutsbeweging (1937), de Katholieke Arbeidersjeugd
(eind 1940) en de Christen Mutualiteiten (eind 1940), het A.C.V. (eind
1945), Secretaris van het Christelijk Coöperatiewezen in het arrondissement Brugge (sinds oktober 1947), Provinciaal voorzitter (sinds 1954)
en nationaal bestuurslid van de Christelijke Coöperatieven (sinds 195"4),
lid van het Nationaal, arrondissementeel en plaatselijk ACW bestuur,
voorzitter van de Bouwmaatschappij Eigen Heerd is Goud Weerd te
St. Andries en van de Gewestelijke Landmaatschappij, lid van de beheerraad van de Brugse Maatschappij voor sociale woningen, voorzitter van
het Koningin Elisabeth Instituut te Oostduinkerke, lid van de beheerraad
van de St. Lucas en St. Elisabethziekenhuizen, voorzitter van de G.O.M.
West-Vlaanderen, ondervoorzitter van de WER, het WES, WIH, WIER
enz., alsook van talrijke provinciale commissies. Katholiek gemeenteraadslid van St. Andries (oktober 1958-1970).
Wordt op 23 mei 1965 verkozen als katholiek provincieraadslid voor
het district Brugge. Op 25 mei 1967 volgt hij M. Looteos op als lid van
de Bestendige Deputatie. Hij zal zich bijzonder inzetten voor de gehandicaptenzorg.
Lid (1968) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid
(1970) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij, ondervoorzitter
(1970) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg, ondervoorzitter (1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
124. DEFEVER, André, bediende. Geboren te Oostende op 11 juni
1930.
Voorzitter van de BSP Gistel (1952-november 1975).
Socialistisch gemeenteraadslid van Gistel (1.1.1959-november 1975).
Wordt op 1 oktober 1962 aangesteld tot socialistisch provincieraadslid
voor het district Oostende, in plaats van M. Reynaerts, overleden. Sindsdien regelmatig herkozen.
Gewestelijk secretaris ABVV (sinds 1.1.1965).
Lid (1964) van de Provinciale commissie voor lektuurvoorziening.
125. DEFOIRDT, Gustaaf, steenbakker. Geboren te Wortegem op
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21 september 1888, gestorven te Outrijve op 19 september 1967. Zoon
van Ivo, en Marie Virginie Tack. Huwt te Anzegem op 26 september
1919 met Marie Julie Vandevelde.
Plaatsvervanger op de lijst van de Christen-Werklieden. Wordt op
22 mei 1923 aangesteld als provincieraadslid voor het district Kortrijk,
in opvolging van A. Mulier die ontslag genomen heeft. Hij behoudt dit
mandaat tot de verkiezingen van 1925.
126. DE GANCK, Jozef, landbouwingenieur-leraar. Geboren te Diksmuide op 20 mei 1926. Zoon van Aloïs Amaat, en Leonie De Bisschop.
Huwt te Meulebeke op 9 augustus 1958 Maria Louisa Carpentier.
Op 23 mei 1965 wordt hij aangesteld als Volksunie provincieraadslid
voor het district Diksmuide, ter vervanging van E. Lootens, die ontslag
nam. Hij blijft dit tot de verkiezingen van maart 1968. Tijdens de verkiezingen van 7 november 1971 opnieuw verkozen (tot maart 1974).
Volksunie gemeenteraadslid van Diksmuide (1.1.1970-26.4.1977).
127. de GHELDERE JOOS, Jan-Baptiste Marguerite, jonkheer, notaris. Geboren te Heist op 24 juni 1912. Zoon van Robert, provincieraadslid en burgemeester, en Alix Joos. Huwt te Ukkel op 21 augustus 1936
Anne-Marie Kaisin. Hij is doctor in de rechten en reserve kapitein.
Tijdens de oorlog medestichter van het Belgisch Legioen (Geheim
Leger), lid van de inlichtingsdienst SRA en politieke gevangene te Dachau
(1943-15.5.1945). Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester (7.1.
1947-19.3.1971) van Heist, gemeenteraadslid van de fusiegemeente
Knokke-Heist ( 1971-1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-17 .4.
1977).Voorzitter van de Provincieraad (24.4.1963-17.4.1977) en erevoorzitter (sinds juni 1977).
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij en ondervoorzitter van Westtoerisme. Lid (1964) van de Westvlaamse Raad voor de
Bibliotheken.
Iconografie: portret .ge~chi lderd in 1973 door Philippe Piers de Raveschoot, op
het Provinciaal Hof te Brugge.
Bibliografie: Etat présent de la noblesse beige, Bruxelles 1974, t. 2, pp. 262-263;
Plechtige huldiging door de provincieraad van de heren J.B. de Gheldere ... naar
aanleiding van hun dertigjarig mandaat als provincieraadslid (1946-1976), Brugge
1977, n.p.

128. de GHELDERE, Robert Charles Marie, jonkheer, notaris. Geboren te Koekeiare op 4 september 1882, gestorven te Heist op 19 december 1969. Zoon van Karel Alphonse, dokter en lid van de Koninklijke
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Vlaamse Academie, en Marie-Louise Desnick. Huwt op 17 september
1908 te Gent met Alix Joos, en in tweede huwelijk op 12 juni 1923 te
Waarschoot met Inès Joos. Vader van Jan-Baptiste.
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester van Heist (1892-1921,
1928-1934, en dienstdoende burgemeester (1.11.1944-augustus 1945).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.19211936). Beheerder van de Home Gattschalek voor oude zeelieden te
Oostende, beheerder van de Stichting Cobrisse, voorzitter van de kerkfabriek te Heist.
Bibliografie : Etat présent de la noblesse beige, Bruxelles 1974, t. 2, p. 262.

129. DE GRAEVE, Emile Bernard Louis, bediende. Geboren te
Brugge op 13 februari 1882, gestorven te Assebroek op 15 oktober 1932.
Zoon van Emiel, en Philomène Van Wynsberghe. Huwt op 6 februari
1912 met Sabine Anthierens.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (9 .11.1925juni 1929).
Op 9 juni 1929 werd hij als 1e plaatsvervanger verkozen, maar wordt
effectief lid omdat E. Legrand verzaakt aan zijn mandaat. Hij blijft dit
tot de verkiezingen van december 1932.
130. DE GRANDE, Maurice, bediende. Geboren te Oostkerke (Brugge) op 22 januari 1933. Zoon van Amandus, en Romanie Deceuninck.
Huwt te Westkapelle op 17 oktober 1958 Rosa Viaene.
Hoofdboekhouder ACW-Brugge (1.2.1963-31.12.1970).
Katholiek gemeenteraadslid, eerste schepen (3.1.1965-11.1.1966) en
burgemeester van Koolkerke (12.1.1966-31.12 .1970). Gemeenteraadslid
van de fusiegemeente Brugge (vanaf 1.1.1971) en schepen (1.1.19715.5.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 17 .4.1977).
Directeur-zaakvoerder bij de IVBO, intercommunale voor vuilverwerking (sinds 1.7.1977).
131. DEGROOTE, Julien, vlasbewerker. Geboren te Desselgem op
8 april 1887, overleden te Kortrijk op 20 juli 1971. Zoon van Alexander
Jules, en Marie Vanlandeghem. Huwt op 8 april 1907 te Harelbeke
Ciatilde Maria Vanhaute.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (9.6.19291936).
I(

132. DE GROOTE, Theophiel Adolf, bakker. Geboren te Heist op
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10 februari 1881, aldaar gestorven op 31 juli 1925. Zoon van Pieter
Jan, en Justina Vanderschaver. Huwt te Heist met Alida Rosalia Minu.
Liberaal gemeenteraadslid en schepen (17.6.1921-tot zijn dood) van
Heist. Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921
tot zijn dood).
133 . DEGRYSE, Honoré, vlashandelaar. Geboren te Sint-ElooisWinkel op 14 december 1872, gestorven te Wevelgem op 7 mei 1965.
Zoon van Joannes en Justina Maes. Huwt te Wevelgem op 2 mei 1908
Esther Van Haverbeke.
Stichter (1920) en voorzitter (191 0-1940) van het Belgisch Vlasbazenverbond. Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (9.6.1929·
1936).
Stichter van het vakonderwijs en de proefvelden voor het vlas. Lid
van de fiscale commissie en van de Hoge Raad voor de Middenstand.
Bibliografie: Vlasberichten, 15.4.1965.

134. DEHOUCK, Camiel, bediende. Geboren te Zonnebeke op 12
april 1908. Zoon van Karolus Edouard, wagenmaker, en Amelia Sophia
Vandelannoote. Huwt te Oostende op 28 oktober 1970 met Sylvia Ballière.
Actief in de K.A.J. (1928-1932) en het ACW (1931-1936). Secretaris
ACW Oostende-Veurne-Diksmuide (1936-1973).
Katholiek gemeenteraadslid van Oostende (1939-1946 en 1953-1976)
en schepen (1953-1976).
Provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.1946-10.3.1974) en
vanaf 15 april1954 eerste secretaris van de Raad.
Lid van de beheerraad van de Kredietmaatschappij voor Sociale
woningen (sinds 1958), de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij (19471977), W.I.H. (1964-197 4 ), tevens lid van het directiecomité. Afgevaardigde beheerder van de bouwmaatschappij De Gelukkige Haard (1959april 1977), beheerder (sinds 1950) en voorzitter van de bouwmaatschappij De Oostendse Haard, beheerder en lid van het directiecomité
van Immenwest later Imewo (1966-mei 1977), medestichter, beheerder
en lid directiecomité van de Intercommunale voor Zeewaterontzilting
Inzo (1975-juni 1977).
Commissaris (1953-1958) en beheerder ondervoorzitter (1959-1977)
van de Tussengemeentelijke maatschappij voor Watervoorziening en
commissaris van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (1959mei 1977).
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften, lid
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van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
Erevoorzitter (sinds 1954) van de drumband Willen is Kunnen te
Oostende.
135. DEHOUCK, Jules, werkman. Geboren te Elverdinge op 10 december 1903. Zoon van Joannes, en Pelagia Mackelbergh. Huwt te Woesten op 30 juni 1928 met Honorina Baes.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper, in
opvolging van M. Vandenbulcke die verzaakt aan zijn mandaat (16.6.
1936-1944). Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij
Regentsbesluit van 10 februari 1945.
136. DEKEYZER, Roger Edmond, onderwijzer en vakbondleider.
Geboren te Oostende op 18 juni 1906. Zoon van François, kantonaal
opziener Lager Onderwijs, en Lucie Haverbeke. Huwt te Oostende op
31 juli 1928 met Marie Vandecasteele, voorzitster provinciale vereniging
S.V.V. en lid van de beheerraad van het Kooperatief Verbond Antwerpen-Limburg.
Vakbondleider ABVV (1936-1946).
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostende (1936-1946). Provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.1946-1949).
Nationaal voorzitter Belgische Transportarbeidersbond (1.1.1945-18.6.
1971). Voorzitter C.V. 'Het Transport' te Antwerpen (1945-1971).
Voorzitter van de Internationale Arbeidersfederatie te Londen, Sectie
Visserij (1948-1971), voorzitter van de Internationale Havenarbeiders
Federatie (1950-1960) en de Internationale Transportarbeidersfederatie
(1960-1964).
Docent Arbeiders Hogeschool te Brussel (1949-1969).
Socialistisch gemeenteraadslid van Antwerpen (1952-1975). Provinciaal senator voor de provincie Antwerpen (21.4.1954-1958), senator
(1.6.195 8-7.11.1971) en voorzitter van de Vlaamse Socialistische fractie
in de Senaat. Eresenator. Beheerder van een maatschappij voor Sociale
Voorzorg (sinds 1954). Belgische afgevaardigde bij de Verenigde Naties
(in 1954, 1958, 1961, 1963 en 1969).
Voorzitter van de E.E.G. Commissie voor de visserij (1969-1971).
Nationaal voorzitter van de Vlaamse Federatie van Socialistische
muziekkorpsen en zangkringen (1961-1971).
Literatuur : Publiceerde a rtikels in Belgische, Franse en Britse week- en maandbladen.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c. , p. 82.
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137. DELAEY, Désiré.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 456-457.
13~.

DELANGHE, Jerome Joseph Ivo, mutualiteitsbediende. Geboren te Moen op 26 oktober 1896. Zoon van Camiel, en Maria Madeleine
Holvoet Huwt te Moen op 15 juli 1922 Bertha Martha Soens. Vader
van Raphaël.
Socialistisch gemeenteraadslid van Moen (1932-31.12.1969) en bestuurslid van de C.O.O. (1932-31.3.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (26.3.19611965).
139. DELANGHE, Raphaël Roger, bediende. Geboren te Moen op
10 augustus 1925. Zoon van Jeroom Jozef, en Bertha Soens. Huwt te
Moen op 30 juli 1948 met Dina Vanoverberghe.
Secretaris van de socialistische mutualiteit (vanaf 15.9.1944).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (31.3.19687 .11.1971) en vanaf 16.3.1972 als plaatsvervanger van de overleden
N. Vandekerkhove.
Socialistisch gemeenteraadslid en schepen van Moen (1.1.1970-31.12.
1976) en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Zwevegem (vanaf 1.1.
1977).
IC 140. DELANNOY, Gustave, koopman. Geboren te Kortemark op
9 maart 1872, aldaar gestorven op 7 juni 1933. Zoon van Ivo, en Marie
Van Maele. Huwt te Gitsmet Jenny Marie Vancanneyt.
Liberaal gemeenteraadslid (1921 tot zijn dood), schepen (7.7.192128.10.1921) en burgemeester (28.10.1921-1932) van Kortemark
Liberaal provincieraadslid voor het district Diksmuide (21.11.19211925 en 18.7.1928, in plaats van de overleden A. Rabau, tot 1932).

141. DELBAR, Henri Marie Antoine, handelaar. Geboren te Moeskroen op 31 mei 1895. Zoon van Eugène, en Anne Léger. Gehuwd met
Christine Marie Roels uit Lovendegem.
Katholiek gemeenteraadslid van Moeskroen (1.1.1939-maart 1963)
en schepen (maart 1941-maart 1953).
Voorzitter NCMV (1939-1963), voorzitter van het plaatselijke Rode
Kruis (1940-1944). Erevoorzitter van de Amicale des Donneurs de Sang.
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (11.5.19541961).
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142. DELEU, Raymond.
Plaatsvervangend Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het
district Izegem. Aangesteld en geschorst op 27 december 1944, in vervanging van de geschorste I. Soenens. Vervallen verklaard bij Regentsbesluit van 10 februari 1945.
Wij konden geen biografische gegevens over hem terugvinden.
143. DELPUTTE, Georges, landbouwingenieur. Geboren te Zwevegem op 4 mei 1898. Zoon van Rector, gemeenteraadslid en schepen, en
Marie Vanwynsberge. Huwt te Oostkerke (Diksmuide) op 10 november
1925 Maria Duchatelez. Schoonvader van Hendrik Laridon (zie nr. 271).
Voorzitter Landbouwcomice Diksmuide (1931-1970).
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester (1.1.1939-1970) van
Oostkerke (Diksmuide).
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Oostende-DiksmuideVeurne (24.5 .1936-1939 ). Voorzitter arrondissementsbond Diksmuide
(1945-1970). Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond te
Leuven (1947-1955). Ondervoorzitter Provinciale landbouwkamer (19551970), voorzitter Provinciale landbouwmaatschappij (1958-1970), medestichter en bestuurslid Verbond van Veeziektebestrijding van WestVlaanderen (1955-1970), voorzitter Paardenherverzekeringsmaatschappij
van West-Vlaanderen (1963-1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (1.6.19581961). Stichter en voorzitter van de plaatselijke Bond der Kroostrijke
Gezinnen, de Boerengilde, het Stierensyndikaat, Verbond van de Visserij,
Paarden- en Veeverzekering enz.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 91.

144. DELRUE-DESMET. Zie DESMET, Maria.
145. DELTOMME, Valère Joris, beambte Bruggen en Wegen. Gebaten te Gullegem op 19 augustus 1900. Zoon van Frederic, en Marina
Meurisse. Huwt op 21.7 .1923 te Moorslede met Reine Louise Vandekendelaere.
Wordt op 30 mei 1945 aangeduid als 2e opvolger op de socialistische
lijst voor het district Poperinge, nadat het titelvoerend lid vervallen werd
verklaard en de 1e opvolger V. Vanraes wegens overtreding van art.
7, 2° van het kieswetboek niet aanstelbaar is. (Tot 1946.)
Bestuurslid ABVV -Gullegem (1934-1940).
Woonde opeenvolgend te Gullegem, Heule, Moorslede, Beveren-Waas,
Moorslede, Roesbrugge-Haringe en Wervik.
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146. DELTOUR, Bruno, mollenvanger. Geboren te Beselare op 11
april 1860, gestorven te Komen op 9 december 1934. Zoon van Pierre
Joseph, en Marie-Thérèse Pattou. Gehuwd in eerste huwelijk met Marie
Joseph Delrue (t) en in tweede huwelijk met Zulma Leonie Durnez.
Onafhankelijk gemeenteraadslid van Komen (1899-31.12.1907) en
socialistisch gemeenteraadslid (24.4.1921-1926).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Ieper (8.11.1925-1929).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 81 en J .M. Duvosquel, Les premières manifestations du socialisme et la jondation de la section locale du P.O.B. à Comines
(1894-1914), Comines 1967, pp. 20-22.

147. DEMAN, Gerard, bedrijfsleider. Geboren te Veurne op 30 januari 1924, overleden te Pittem op 14 maart 1970. Zoon van Remi Cornelis en Helena Magdalena Vansteene. Huwt te Pittem op 20 oktober
1961 met Lutgardis De Kée, opvoedster van sociaal gehandicapten.
Gedurende circa 20 jaar leider van de Blauwvoetvendels afdeling
Veurne.
Volksunie gemeenteraadslid te Pittem (13.1.1965 tot zijn dood).
Provincieraadslid voor het district Tielt (23.5.1965 tot zijn dood),
ondervoorzitter van de Raad.
Arrondissementeel voorzitter van de Volksunie (1965-1968) en lid van
het Hoofdbestuur (1965 tot zijn dood).
Opvolger voor de Senaat (1968 tot zijn dood).
Gelegenheidstoneelspeler in de toneelgilde Loridan's kring 'met hert
en ziel' (1953). Erevoorzitter vinkenmaatschappij 'Niet Rijk maar Recht'
te Pittem (januari 1964 tot zijn dood).
'
Literatuur : Het Woord kan vol zijn van zijn Doel. De voornaamste voorstellen
en tussenkomsten van Geert Deman .. . , Pittem 1969, 54 p.

148. DEMEERSSEMAN, Jozef, bijzondere. Geboren te Ichtegem op
17 juli 1914. Zoon van Leon, geneesheer en Pharaïlde Proot. Huwt te
Ichtegem op 8 mei 1945 met Elza Tanghe.
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester (17.3.1947-24.7.1962)
van Ichtegem.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (4.6.1950-1954).
Beheerder en lid van het uitvoerend comité van de electriciteitsmaatschappij Inelgas.
149. DEMEULENAERE, Karel Lodewijk, schrijnwerker. Geboren te
Blankenberge op 10 april 1884. Overleden. Zoon van Jozef, visser, en
Beatrice De Bruyne. Huwt te Blankenberge op 24.10.1908 met Lia
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Augusta Marnest.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.19212.7.1924 ontslag).
Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn republikeinse opinie.
150. DEMEULENAERE, Octave, paardenhandelaar. Geboren te Kortemark op 18 juli 1882, aldaar overleden op 12 december 1962. Zoon
van Victor, en Euphrasia D'Hondt. Huwt te Poperinge op 29 september
1908 Lucia Eugenia Vercruysse.
Katholiek gemeenteraadslid van Kortemark (1.1.1911 tot zijn dood)
en schepen (9.1.1933 tot zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (4.12.19321949).
Bestuurslid van de Westvlaamse Mij tot kweekbevorderen van het
halfbloedpaard.
151. DEMEY, Gerard André, vakbondsecretaris. Geboren te Roehester (V.S.) op 23 augustus 1916. Zoon van Jozef, en Leontine Bincquet.
Huwt op 1 oktober 1948 te Meulebeke Magdalena Libbrecht.
K.A.J. propagandist voor het arrondissement Roeselare-Tielt (1.3.
1938-30.9.1944). Vrijgestelde ACV (vanaf 1.10.1944).
Katholiek gemeenteraadslid en schepen (vanaf 15.1.1947) van Meulebeke. Katholiek provincieraadslid in vervanging van de overleden A. Van
Wansele (1.10.1956 tot 17.12.1978).
152. DE MEYERE, Raou1 Constant Polydore, schrijnwerker en
bediende. Geboren te Roeselare op 2 december 1903, overleden te
Menen op 4 december 1949. Zoon van Gustave Henri, en Amandine
Marie Verhoyen. Huwt te Schaarbeek op 19 juni 1926 Hubertine Wirtz.
Secretaris van de Bond Moyson (1932 tot zijn dood) en partijsecretaris
van de BWP-Roeselare (1932-1939).
Socialistisch gemeenteraadslid van Roeselare (16.1.1939 tot zijn dood),
provincieraadslid voor het district Roeselare (24.2.1946 tot zijn dood).
153. DEMONIE, Frans Jozef, bediende. Geboren te Sint-Andries op
11 september 1901, gestorven te Jabbeke op 26 januari 1965. Zoon van
Carolus Ludovicus, en Sophia Maria Vandaele. Huwt op 11 augustus
1925 te Sint-Andries Martha Maria Defoor.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Brugge (7 .6.
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1936-1944). Geschorst op 27.12.1944 en vervallen bij Regentsbesluit
van 10 februari 1945.
Bediende bij de Vlaamsnationale ziekenbond van Aalst (1939-1940)
en controleur van prijzen en lonen (1941-1943).
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van J abbeke en burgemeester
(juni 1943-augustus 1944).
Stichter en ondervoorzitter (30.1.1931) van het Davidsfonds Jabbeke
(tot eind 1932, ontslag).
Bestuurslid (voorzitter?) van het Werk van de Akker.
154. DEMUELENAERE, André, nijveraar. Geboren te Kortemark op
22 maart 1899, aldaar overleden op 28 oktober 1969.
Katholiek gemeenteraadslid 'van Kortemark (28.1.1927-31.12.1946 en
6.2.1953-31.12.1958), schepen (9.1.1933-31.12.1946), eerste schepen
(1942-1943) en dienstdoende burgemeester (1943).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (11.4.195431.3.1968).
Stichter en voorzitter (december 1944-31.3.1968) van de plaatselijke
C.V.P. en lid van het arrondissementeel hoofdbestuur.
Stichter (7 .8.1959), lid van het directiecomité (tot zijn dood) en directeur (7.8.1959-1960 en sept. 1961-1964) van het Centrum voor patroonsopleiding te Diksmuide.
Lid van de klachtencommissie voor de pensioenen der zelfstandigen
van West-Vlaanderen, 4e kamer (vanaf oktober 1963).
Gewestelijk (vanaf 1950), provinciaal (febr. 1953-11.5.1966) en erevoorzitter van het NCMV, tevens lid van de hoofdraad en de Nationale
vergadering (vanaf 1953).
Afgevaardigde van het NCMV in de hoofdraad van het Mannenverbond voor Katholieke Actie (1950-1966).
Stichtend lid van de W.E.R. (1954) en lid van de beheerraad (vanaf
17.2.1962). Lid van de beheerraad van het Provinciaal Vormingsinstituut der K.M.O.-West-Vlaanderen (vanaf 10.3.1960).
Voorzitter Provinciaal instituut voor beroepsopleiding van de Middenstand in West-Vlaanderen (1953-1966).
Lid van de beheerraad, provinciaal ondervoorzitter (vanaf 1960) en
nationaal beheerder (vanaf 17.1.1956) van het Nationaal Verbond der
houtverwerkende ambachten. Spelend lid (vanaf 1919) en bestuurslid
(vanaf 2.7.1926) van de Koninklijke fanfare St. Cecilia te Kortemark en
muziekmeester (29.11.1937-15.10.1945). Stichter van de muziekschool te
Kortemark (1.9.1958).
Lid (vanaf 1911) en leider (vanaf 1959) van het plaatselijk zangkoor.
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Lid (vanaf 7.4.1957) en voorzitter (vanaf 1.10.1962) van de kerkfabriek.
Voorzitter van het Davidsfonds Kortemark (1933-1945).
Medestichter, lid van de Raad van beheer en ondervoorzitter van de
voetbalclub V.V. Kortemark (april1956).
155. DE MUYNCK, Hendrik, bediende. Geboren te Ichtegem op
14 oktober 1906. Zoon van Charles, en Augusta Mortelé. Huwt te Diksmuide op 23 december 1940 Jeanne Julienne Leyre.
Socialistisch gemeenteraadslid van Diksmuide (9.1.1953-8.1.1959) en
provincieraadslid voor het district Diksmuide (11.4.1954-1958).
156. DE MUYT, Edward, bediende. Geboren te Oostkamp op 20 januari 1935. Zoon van Marcel, voorzitter van de C.O.O. en Clara Perquy.
Huwt te Oostkamp op 19 oktober 1957 met Gilberte Baeckelandt.
Gewestleider en gouwhoofd van de K.A.J., gewestleider en bestuurslid
K.W.B., turnleider, lid van het dagelijks bestuur van het A.C.W., bestuurslid en voorzitter van de Christelijke Mutualiteit.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostkamp (vanaf 1.1.1965) en eerste
schepen (vanaf 1.1.1971), ook in de fusiegemeente Oostkamp.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (31.3.1968-7.11.
1971).
157. DENDONCKER, Prosper, geneesheer. Geboren te Heestert op
25 november 1879, overleden te Ingooigem op 22 mei 1945. Zoon van
Gustavus, en Pauline Decraene. Huwt op 9 augustus 1905 te Ingooigem
met Palmyre Maria Dendoncker.
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.192128.6.1927, ontslag).
Stichter van de Koninklijke fanfare De Eendracht te Ingooigem.
158. DENYS, Jules Antoine, metser. Geboren te Izegem op 23 januari
1895. Zoon van Carolus Ludovicus, en Maria Anna Brabant. Huwt te
Emelgem op 31 augustus 1923 Anaïse Mullebrouck.
Lid van de Katholieke Jonge Wacht te Emelgem.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Izegem (8.11.
1925-5.7.1932 ontslag samen met de andere Dinaso's).
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Emelgem (7 .1.1927 -30.6.
1927 ontslag wegens woonstverandering).
Spelend lid van de muziekmaatschappij Eendracht en Vooruitgang te
Emelgem en de toneelgroep Eendracht en Kunst.
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159. DEPOORTER, Bernard, veevoederfabrikant Geboren te Izegem
op 28 augustus 1938. Zoon van Jozef, en Elisabeth Mayens. Huwt op
10 augustus 1966 te Izegem met José Bogaert.
Arrondissementeel bestuurslid van de Volksunie (1960-1975).
Volksunie gemeenteraadslid van Izegem, provincieraadslid voor het
district Izegem (23.5.1965-10.3 .1974). Lid (1967) van de Provinciale
commissie voor het sociaal-cultureel vormingswerk.
160. DE POORTER, Oscar, grondwerker, metser. Geboren te Koekelare op 13 oktober 1903. Zoon van Jules, en Julianna Degrijze. Huwt te
Eernegem op 3 juli 1928 met Gadelieve Theunynck.
Voorzitter A.C.V. Ichtegem (1930-1960).
Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Ichtegem (1946-1964).
Wordt op 27 december 1944 aangesteld, in opvolging van de overleden J. Claeys, als katholiek provincieraadslid voor het district Oostende. Hij blijft dit tot de verkiezingen van 1965.

·.

161. DEPREZ, René, landbouwer. Geboren te Deerlijk op 31 juli
1906, aldaar overleden op 24 januari 1964. Zoon van Adolphe, en
Eudoxie Benoit. Huwt te Deerlijk met Juliana Vandenbogaerde.
Katholiek gemeenteraadslid van Deerlijk (vanaf 1.1.1939 tot zijn dood)
en schepen (vanaf 13.1.1959).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (1.6.1958 tot
zijn dood).
162. DEPREZ, Theophile, vlaswerker. Geboren te Heule op 13 mei
1886, aldaar overleden op 1 maart 1967. Zoon van Ivo, en Louise
Mestagh. Huwt te Heule op 17 januari 1917 Blodie Catteeuw.
Verkozen op de lijst der Christen-Werklieden als gemeenteraadslid en
schepen (beide 2.6.1921-31.12.1926) en provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921-1925).
163. DEQUIDT, Karel.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 472-473.
164. DERIEUW, Pieter, architect. Geboren op 13 maart 1926.
Volksunie provincieraadslid voor het district Izegem (sinds 17 .4.1977).
Liet ons geen nadere gegevens geworden.
165. DE ROO, Henri, land werker. Geboren te Aartrijke op 30 december 1894, gestorven te Brugge op 27 augustus 1955. Zoon van Richard,
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26. De Bestendige Deputatie op 7 december 1978
Van links naar rechts: zittende: H. Defauw, L. Gillon, gouverneur P. van Outryve d'Ydewalle,
A. Legein. B. Platteau-Van Elslande. Staande : provinciegriffier R. De Clerck, H . Qlivier, P.
Rosseel

27. J.B. de Gheldere en zijn opvolger Stefaan Dousy, voorzitter van de Provincieraad sinds
1977.

28. Provinciegriffier Remi De Clerck ontvangt op 27 januari 1977 het ereteken van· Commandeur in de Kroonorde uit de handen van de gouverneur

en Romanie Vanhee. Huwt te Torhout op 11 februari 1920 met Agnes
Boddez.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Brugge (4.12.
1932-1936).
166. DEROOSE, Jozef, handelsdirecteur. Geboren te Heist op 18 mei
1931. Zoon van Richard, en Maria De Vlaeminck. Huwt te Heist op
6 januari 1954 Christine Vandepitte.
Volksunie gemeenteraadslid van Heist en de fusiegemeente KnokkeHeist, provincieraadslid voor het district Brugge (31.3.1968-1977) en
ondervoorzitter van de Raad. Lid (1972) van de Provinciale commissie
voor de zeevisserij.
Directeur van de beroepsvereniging van de Oostkust-Reders. Beheerder van de Rederscentrale. Woordvoerder van de werkgevers in de Nationale paritaire commissie voor de Zeevisserij . Lid van het Technisch comité voor Scheepskredieten. Lid van de stuurgroep Haven van Zeebrugge.
Commissaris van de WIER en IV A W. Secretaris van de poëzieprijs
Knokke-Heist. Stichter-uitgever van het literair tijdschrift Njet.
Literatuur : Roet, dichtbundel.

167. DERYCKE, Erik, advokaat. Geboren te Waregem op 28 oktober 1949. Zoon van Gilbert, gemeenteraadslid, en Cecile Lagaisse. Huwt
te Mortsel op 311 oktober 1972 Myriam Van NuffeL
Bestuurslid van verscheidene socialistische politieke, kulturele en mutualistische organisaties.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Harelbeke (sinds 17 .4.
1977). Lid O.C.M.W. Waregem (sinds juni 1978).
168. DE RYCKER, Victor, vishandelaar. Geboren te Blankenberge
op 27 mei 1892. Zoon van Leopold Pieter, visser, en Rosalia Maria
Laga. Huwt te Blankenberge op 19 mei 1920 Judith Dhondt.
Volgt de ontslagnemende Mw. Maréchal op als vlaamsnationalistisch
provincieraadslid voor het district Brugge (1.10.1936-1944). Geschorst
op 27.12.1944 en vervallen bij Regentsbesluit van 10.2.1945.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid, schepen (vanaf 10.1.1939) en
burgemeester (14.10.1941-3.9.1944) van Blankenberge.
169. DE SAGHER, Walter, notaris. Geboren te Twickenham (G.B.)
op 23 april 1916, gestorven te Poperinge op 6 februari 1970. Zoon van
Henri, en Martha Van Haelewyn . Huwt op 28 augustus 1941 te SintNiklaas Rosa Van Hee.
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Katholiek gemeenteraadslid (9.1.1953), schepen en burgemeester
(23.11.1955 tot zijn dood) en provincieraadslid voor het district Poperinge (1.6.1958 tot zijn dood). Lid (1964-1970) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften.
170. de SCHIETERE DE LOPHEM, José Augustin Marie Ghislain,
advokaat. Geboren te Sint-Andries op 3 december 1913. Zoon van
Adrien Gustave, en Marie-Jeann e de Meester de Ravestein. Huwt te
Snellegem op 27 juli 1938 Ciatilde Gillès de Pelichy.
Adjunct-groepsoverste van het Geheime Leger te Sint-Andries (19401944).
Lid (1944) en proost (1952) van de Edele Confrerie van het H. Bloed
te Brugge.
Provinciaal commissaris Passieve Luchtbescherming (1944-1951) en
ere-commissaris. Directeur van de Civiele Bescherming in West-Vlaanderen (1951-1978).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-1954
ontslag).
Zonder strijd verkozen als gemeenteraadslid van Oedelem (1 0.11.1946),
burgemeester (1.1.1947-15.1.1971) en ere-burgemeester.
Voorzitter Belgische Boerenbond-Oedelem (1946-1978) en ere-voorzitter.
Voorzitter Bond van Jonge en Grote Gezinnen-Oedelem (1946-1977)
en ere-voorzitter.
Medestichter en voorzitter NCMV Oedelem (1948-1978) en ere-voorzitter.
Dijkgraaf van de Polder van St.-Trudoledeken (sinds 1949).
Adviseur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1954-1978).
Bibliografie : A. de Schietere de Lophem, Histoire de la Familie de Schietere, in
Tabletles des Flandres, Recueil, t. 9, Bruges 1968, p. 421.

171. DE SMEDT, René Leopold, landbouwer. Geboren te Roeselare
op 29 juli 1880, gestorven te Staden op 13 juli 1962. Zoon van Aloïs, en
Barbará Lievens. Huwt te Staden in 1908 met Maria Muyssen.
Voorzitter van de Boerengilde (1919-1962) .
Volgt op 8 april 1924 de ontslagnemende D. De Laey op als katholiek
provincieraadslid voor het district Izegem. Hij blijft dit tot 1931.
Katholiek gemeenteraadslid (1926) en burgemeester (1935-1962) van
Stad en.
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare-Tielt (15.
1.1931-1936), gecoöpteerd senator (30.6.1936-1939), provinciaal senator
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voor West-Vlaanderen (12.4.1939-5.12.1939 ontslag), senator voor het
arrondissement Roeselare-Tielt (14.11.1939-1961).
Bestuurslid en ondervoorzitter (1959-1962) Provinciale Landbouwkamer. Lid hoofdbestuur van de Belgische Boerenbond, bestuurslid Centrale kas voor het landbouwkrediet, ondervoorzitter Hogere Landbouwraad. Voorzitter Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwprodukten. Voorzitter van de Suikerbietplanters der Vlaanderen. Lid van
het Provinciaal comité voor de veredeling van de veldvruchten en voor
landbouwvoordrachten, het Provinciaal Comité voor Landbouw.
Bibliografie: P. Van Moilc, o.c., p. 114.

172. DESMET, Cécile, onderwijzeres. Geboren te Elsene op 3 januari
1919. Dochter van Victor, en Elvire Holvoet Huwt te Kortrijk op 8
september 1951 met Norhert Gheysens.
Onderwijzeres te Moorslede (1937-1942) en te Kortrijk (1942-1945).
Provinciale vrijgestelde VKBMJ (sept. 1945 - sept. 1948). Nationale vrijgestelde en nationale secretaresse VKBMJ en hoofdredactrice 'Leven'
Blad voor jonge meisjes (sept. 1948 -sept. 1951). Afgevaardigde VKBJ
naar JICFI (Jeunesse Indépendante Catholique Féminine Internationale).
Medestichtster (1951) en lid van de nationale beheerraad CMBV (sinds
1972).
Medestichtster (1953) CMBV-Kortrijk, arrondissementeel (1959-1977)
en provinciale voorzitster CMBV (sinds 1974).
Gecoöpteerd lid beheerraad NCMV arrondissement Kortrijk. Rechter
in sociale zaken (1970). Medestichtster (1963) en ondervoorzitster Provinciaal Coördinatiecomitee voor gehandicaptenzorg. Lid van de Werkgroep voor het sociaal statuut van de zwaargehandicapten (1967). Lid van
de Hoge Raad van het Gezin - afdeling gehandicaptenzorg (1968-1972).
Stichtster en voorzitster van de Nationale vereniging voor Hulp aan de
verstandelijk gehandicapten, arrondissement Kortrij~ (sinds 1972).
Lid van de beheerraad van de Nationale Ouderconfederatie Bijzonder
Onderwijs (sinds 1964). Lid van de Algemene Raad van het Katholiek
Onderwijs (sinds 1973).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (sinds 10.3.1974).
Lid van de beheerraad 'Heulse Heerd' (sinds 1977) en 'S.M. Goedkope
Woning' te Kortrijk. Commissaris bij Gaselwest (sinds 1977). Lid algemene vergadering GOM West-Vlaanderen. Lid (1971) van de Provinciale
commissie voor gehandicaptenzorg. Lid (1967) van de Provinciale commissie voor het sociaal-cultureel vormingswerk. Ondervoorzitster Vrouwenmutualiteit arrondissement Kortrijk.
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173. DESMET, Maria Rachel, huishoudster. Geboren te Kortrijk op
22 mei 1898. Dochter van Gustave Albert, en Caroline Marie Depraetere.
Huwt te Kortrijk op 31 juli 1920 met Alfons Henri Delrue.
Socialistisch gemeenteraadslid van Kortrijk (29.2.1932-24.6.1965).
Op 7 juni 1936 verkozen als 1ste plaatsvervanger, volgt J. Claeys op
die verzaakt aan zijn mandaat van socialistisch provincieraadslid voor het
district Kortrijk. Zij blijft dit tot 28 januari 1961, wanneer zij ontslag
neemt om S. Detaevernier, die overleden is, op te volgen als senator.
Zij behoudt dit laatste mandaat tot de verkiezingen van maart 1961.
Lid van de stedelijke COO (28.12.1936-25.4.1971).
Plaatselijk en, gedurende 25 jaar, provinciaal voorzitster van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. Lid (1948-1961) van de Provinciale
commissie van Sociale Voorzorg, lid (1952) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij, lid van de Provinciale commissie voor wooncultuur (1963). Lid van de beheerraad van de S.M. 'Goedkope Woning' te
Kortrijk.
Biblio·g rafie: P. Van Molle, o.c., p. 114; R. Tangheen P. Van Colen, o.c., p. 339.

174. DESMICHT, Remi Emiel, velomaker. Geboren te Izenberge op
22 juni 1899, gestorven te Houtem (Veurne) op 7 december 1971. Zoon
van Petrus Desiderius, en Maria Ludovica Callens. Huwt te Houtem in
eerste huwelijk op 24 november 1923 en na echtscheiding (25.10.1943)
in tweede huwelijk op 16 maart 1954 opnieuw met Estella Maria Cornelia BoudeweeL
Socialistisch gemeenteraadslid van Houtem (V.) (1933-1970).
Volgt op 13 oktober 1960 de overleden C. Gaelens op als socialistisch
provincieraadslid voor het district Veurne. Hij neemt in augustus 1969
ontslag.
Voorzitter van het feestcomité te Houtem en ondervoorzitter van de
kaartersclub Vooruit.
~ 175. DESMIDT, Fernand, hotelier. Geboren te Knokke op 5 januari
1915. Zoon van Fernand, burgemeester, en Lazarie Eneman. Huwt te
Knokke op 6 juni 1947 Alice Van de Velde.
Bevelhebber van het Geheim Leger-Knokke-Heist (1940-april 1942),
politieke gevangene (1942-mei 1945). Voorzitter Liberale Volksbond
Knokke (1945-1948), voorzitter van de politieke gevangenen - Knokke
(sinds 1945).
Liberaal gemeenteraadslid van Knokke (1946-195 8) en provinCieraadslid voor het district Brugge (26.6.1949-1950).
Voorzitter Horeca- Knokke (1948-1960) en ere-voorzitter. Voorzitter
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Liberale mutualiteit 'Hulp in nood' Knokke (1950-1977) en ere-voorzitter.
Voorzitter Willemsfonds- Knokke (1955-1975) en ere-voorzitter. Voorzitter Gewestelijke vereniging van de Unie der Inlichtings- en Actieagenten - Sectie Brugge-Oostende (sinds 1976). Lid van de beheerraad
van de Royal Knokke Voetbalclub (sinds 1976). Voorzitter van de
Koninklijke Vlaamse Scherpschutters te Knokke (sinds 1970).
176. DESRUMAUX, Emile Joseph, landbouwer, vlasnijveraar en cichoreidroger. Geboren te Outrijve op 7 oktober 1899, overleden te Heestertop 6 augustus 1965. Zoon van Achiel, en Marie Silvie Decock. Huwt
te Waregem op 11 februari 1926 Aline Zoé Verhel st.
Voorzitter van de vereniging van cichoreidrogers. Voorzitter van de
Boerengilde van Heestert (27.10.1946 tot zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (1.6.1958-1961
en 23.5 .1965 tot zijn dood).
Voorzitter van de kerkfabriek Q.-L.-Vrouw-Hemelvaart te Heestert
(april 1956 tot zijn dood).
177. DESSEIN, Julien, bediende. Geboren te Moorsele op 8 april
1931. Zoon van Georges, schepen van Moorsele, en Rachel Demuynck.
Huwt te Moorsele met Ginette Coolsaet.
Arrondissementeel secretaris KAJ (1.8.1946-1950) en propagandist
(1950-februari 1953). Nationaal verantwoordelijke VKAJ (1.3.1953-15.
1.1957).
Secretaris ACW-Heestert (15.1.1957-30.6.1958). Gewestelijk propagandist ACV-Kortrijk (1.7.1958-31.5.1973). Arrondissementeel propagandist ACW-Kortrijk (sinds 1.6.1973).
Lid werkrechtersraad Kortrijk en raadsheer bij de arbeidersrechtbank
Brugge (tot november 1973).
Katholiek gemeenteraadslid te Heestert ( 1.1.1964-1970) en in de fusiegemeente Zwevegem (sinds 1971) en schepen (januari 1970-31.12.1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (sinds 17 .4.1977).
178. DESTOOP, Julien, bediende. Geboren te Sint-Eloois-Vijve op 27
oktober 1911. Zoon van Hippoliet, en Maria Gyselinck. Huwt te SintEloois-Vijve op 13 april 1939 met Julia Verschuere, wijkmeesteres KAV
(1945-1978) en voorzitster KA V (sinds 1959).
Voorzitter KAJ Sint-Eloois-Vijve (1931-1939), secretaris en bode ACW
(1938-1.12.1945). Gewestelijk propagandist ACW (1.12.1945-1.11.1976).
Katholiek gemeenteraadslid Sint-Eloois-Vijve (1964-1976) en in de
fusiegemeente Waregem (sinds 1977). Schepen voor sociale zaken in deze
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laatste (sinds 1.4.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk in opvolging van
de overleden R. Deprez (19.3.1964-25.5.1965).
Katholiek provincieraadslid voor het district Harelbeke (31. 3.19681977).
179. DESUTTER, Georges Triphon, bediende. Geboren te Gent op
22 december 1895, aldaar overleden op 7 november 1966. Zoon van
Frans, en Celina Pelember. Huwt te Gent op 24 mei 1916 Magdalena De
Langhe.
Te Waregem verkozen als socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (8.11.1925-1928 ontslag).
Woont achtereenvolgens te Waregem, Blankenberge, Deinze, Astene,
Deinze en Gent.
x 180. DESWAEF, Leopoldus Eduardus, handelaar. Geboren te Oostende op 1 maart 1866, overleden te Oudenburg op 2 maart 1945. Zoon
van Leopoldus, en Joanna Kieken. Huwt te Kieroskerke op 25 mei 1893
Silvie Vanhuele.
Liberaal gemeenteraadslid van Oostende (6.1.1927-2.10.1935 ontslag).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (9.6.1929-1932).

'181. DETAEVERNIER, Sylvère Robert, bediende. Geboren te Menen
op 3 april 1894 en aldaar overleden op 27 januari 1961. Zoon van Victor,
en Zoé Jacques. Huwt op 30 juli 1920 te Menen Alice Debunne.
Socialistisch gemeenteraadslid van Menen (sinds 1921) en schepen (16.
6.1921-1939).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Menen (21.11.1921 tot
zijn ontslag op 21.10.1955 ingevolge zijn aanstelling als senator).
Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn republikeinse opinie.
Een zeer markante persoonlijkheid, leider van de socialistische fractie,
wiens talrijke tussenkomsten als voornaamste oppositieleider opvallen
door hun maat en pertinentie, maar vooral door een grondige kennis van
de behandelde onderwerpen.
Na de Tweede Wereldoorlog waren twee plaatsen als lid van de Bestendige Deputatie vacant, ingevolge ontslag en overlijden.
· :Oe vooroorlogse coalitie Katholieken-VNV kon niet langer in stand
gehouden worden. Op 28 december 1944 werd R. Detaevernier met 25
op de 27 uitgebrachte stemmen verkozen als lid van de Deputatie. Hij
bleef dit tot de verkiezingen van 1946, die de katholieken opnieuw de
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absolute meerderheid bezorgde, en hernam toen opnieuw zijn rol van
leider van de oppositie. Bij zijn afscheid aan de Raad in oktober 1955
werd hem door alle partijen een echt hartelijke hulde gebracht.
Senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper, in opvolging van de
ontslagnemende J. Beaucarne (22.12.1955 tot zijn dood).
Lid (1947) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de
woningnood, lid (1948-1958) van de Provinciale commissie van sociale
voorzorg, lid van de Provinciale commissie voor de bibliotheken en de
volksontwikkeling, lid (1952) van de Provinciale commissie voor volkgezondheid, lid (1954) van het Provinciaal comité tot bevordering van het
bedrijfsleven.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 119.

182. DE TAEYE, Alfred Aloïs, bediende. Geboren te Kaprijke op
21 juni 1905, gestorven te Leuven op 11 april 1958. Zoon van Jean Baptiste, en Emilie Vanhecke. Huwt op 19 juni 1928 te Kortrijk met Elisabeth Verkamer. Katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk (16.1.1933-31.
12.1952), schepen (2.1.1939-25.6.1942 en 4.9.1944-15.8.1948) en burgemeester (16.8.1948-16.9.1950).
Arrondissementscommissaris ACW-Kortrijk (vanaf 1936) en secretaris
van de bouwmaatschappij 'Elk zijn huis'.
Voorzitter van Winterhulp tijdens de oorlog.
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (7 .6.1936-1946).
Ontpopt zich als protagonist voor de bestrijding van de krotwoningen.
Secretaris van de Katholieke Volkspartij te Kortrijk (in 1939).
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk (vanaf 17.2.
1946).
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin (8.6.1950-12.4.1954).
Lid (1954) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de
woningnood.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 119; R. Tanghe & P. Van Colen, o.c., pp.
328-29.

183. DEVOS, Eugeen.
Zie L. Schepens, o.c., p. 486.
184. DEVOS, Simonne, zonder beroep. Geboren te Poperinge op 1
maart 1916. Dochter van Germain, en Maria Feys. Huwt te Poperinge op
28 augustus 1951 met Joseph Vanmoerkerke.
Katholiek provincieraadslid voor het kanton Poperinge (26.6.19491954).
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185. DEVRIENDT, Adrien, landbouwer. Geboren te Jabbeke op 25
mei 1936. Zoon van Jeröme, gemeenteraadslid, en Urbanie Inghelbrecht.
Huwt op 29 januari 1971 te Meulebeke met Monique Lambrecht.
Volksunie gemeenteraadslid van Jabbeke (1963-1969) en provincieraadslid voor het district Brugge (23.5 .1965-1971).
Voorzitter van de Waterski-federatie van het Vlaamse Landsgedeelte.
Lid (1967) van de Provinciale commissie voor het sociaal-cultureel
vormingswerk.
186. DEVROE, Jozef Antoine Hubert, bestuurder van sociale werken.
Geboren te Ooigem op 16 januari 1905. Gestorven te Brugge op 24
februari 1976. Zoon van Petrus, en Marie Maertens. Huwt te Brugge op
1 maart 1927 Leonora Puype, leidster van de Katholieke Vlaamse
Meisjesbond 'De Anjelier'.
Stichter van de Collegebond te Kortrijk (1919). Gouwvoorzitter van de
Westvlaamse AKVS (circa 1924). Lid (1931) van de gouwleiding KVNV.
Stichter en voorzitter van het Verbond der Vlaamsche Ziekenbonden van
West-Vlaanderen. Voorzitter van de Werklozenkas 'Ik dien'. Hoofdopsteller van Sinjaal.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Brugge.
Op 7 juni 19 36 verkozen als vlaamsnationalistisch provincieraadslid
voor het district Brugge, verzaakt aan dit mandaat, ingevolge zijn verkiezing op 24 mei 1936 tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Brugge (tot september 1944). Burgemeester van Groot-Brugge (23.11.
1941-september 1944).
Biblio.grafie: P . Va n Molle, o.c., p. 125; Fr. Gevaert, Kd. Jef D evroe, burgemeester te Brugge!, i·n De N ationaaüocialist, Gent 1(1941), nr. 25; M . Boey, Devroe,
Joz ef , in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt 1973, deel I, p. 407.

187. DE WEIRDT, François, bediende.
Verkozen als provincieraadslid op de lijst van de Christen-Werklieden
voor het district Ieper (21.11.1921-1925).
Nadere gegevens konden wij niet terugvinden.
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 89.

188. DEWITTE, Carolus Josephus, nijveraar. Geboren te Lauwe op
3 december 1874, overleden te Brugge op 24 augustus 1932. Zoon van
Zeno, en Leonie Lietaer. Huwt te Menen op 1 februari 1910 met Margareta Cappelle.
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen, in opvolging van
Jules Dewitte, van 25 februari 1930 tot zijn dood.
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189. DEWITTE, Charles Jules, landbouwer. Geboren te Heestert op
15 januari 1872, gestorven te Menen op 24 september 1929. Zoon van
Ivo Leandre, en Marie Leontine Blancke. Huwt te Menen op 27 maart
1905 Marie Leontine Declercq.
Katholiek gemeenteraadslid van Menen (vanaf 20.10.1907).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (9 .11.1925 tot zijn
dood).
190. DEYLGAT, Constant, bediende. Geboren te Kuurne op 3 augustus 1893 en aldaar overleden op 7 april 1964. Zoon van Henri, en Rosalie
Libbrecht. Huwt te Kuurne op 31 januari 1921 Pauline Josephine Callu.
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden, later de katholieke
partij en de CVP, als gemeenteraadslid (1921), schepen (17.6.1921-31.12.
1926) en burgemeester van Kuurne (1.1.1927-20.9.1947).
Volgt op 2 juli 1923 de ontslagnemende A. Mulier op als katholiek
provincieraadslid voor het district Kortrijk. Hij behoudt dit mandaat tot
de verkiezingen van 1954.
Arrondissementeel voorzitter van het ACV-Kortrijk (8.11.1931-20.4.
1947).
Bibliografie: J. Melsens, Geschiedenis en evolutie van de gem eente Kuurne,
Kuurne 1959, passim.

191. DEZEURE, Roger, landbouwer. Geboren te Houtem (Veurne) op
2 november 1923. Zoon van Nestor, en Marie Verstraete. Huwt te Rollegemkapelle op 17 juli 194& met Astrid Vanneste.
Voorzitter BJB (1942-1948) . Voorzitter Bond van de Tuberculosebestrijding- Izenberge, later veeziektenbestrijding (vanaf 1945).
Katholiek gemeenteraadslid te Izenberge (1.1.1959-31.12.1970), gemeenteraadslid te Leisele (1.1.1971-31.12.1976) en schepen (1.1.197631.12.1976), gemeenteraadslid van de fusiegemeente Atveringem (vanaf
J .1.1977) en schepen (vanaf 1.1.1977).
Lid beheerraad Christelijke Mutualiteiten Oostende (vanaf 1960). Lid
{an bet gewestelijk hoofdbestuur Veurne van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen (vanaf 1965).
Voorzitter Boerengilde - Izenberge (vanaf 1968). Lid hoofdbestuur
CVP (vanaf 1968). Lid Provinciale Landbouwkamer (vanaf 1970).
Katholiek provincieraadslid voor bet district Veurne (7 .11.1971-197 4
en vanaf 17.12.1978).
Lid beheerraad WIH (1971-1977).
Lid Nationaal Centraal Comité voor Land- en Tuinbouw (vanaf 1971).
Voorzitter 1 mei Boerenbedevaartcomité van het arrondissement Veur297

ne (vanaf 1971).
Arrondissementeel voorzitter Belgische Boerenbond - Veurne (vanaf
1.1.1972).
Lid beheerraad van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum te Beitem 1972-1977).
Voorzitter van de Suikerbietplanters van het arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide (vanaf 1973). Lid van de Regionale coördinatiecommissie van het Katholiek Onderwijs - Regio Veurne-Diksmuide (vanaf
1974). Lid van de Technische Advieskommissie voor de ruilverkaveling
te Stavele en Houtem (vanaf 1975). Commissaris van de WVEM (vanaf
1977), lid van de beheerraad van de WITAB (vanaf 1977) en de IVMO
(vanaf 1977).
192. D'HONDT, Camille, landbouwer. Geboren te Hooglede op 10
juli 1905. Zoon van Constant, en Emma De Bouck. Huwt te Torhout op
18 oktober 1930 Maria Dewulf.
Bestuurslid BJB (mei 1927-18.10.1930). Bestuurslid Bond Kroostrijke
Gezinnen - gewest Roeselare, en provinciaal afgevaardigde in het nationaal Bestuur te Brussel (1936-1970). Voorzitter Boerengilde Hooglede
(januari 1939-30.10.1970). Stichter en beheerder van de Coöperatieve
Zuivelfabriek te Moorslede (sinds 15.9.1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem, in opvolging van
de overleden L. Govaere (1.10.1948-7.11.1971). Katholiek gemeenteraadslid Hooglede (1.1.1953-1971), schepen (1.1.1953-28.1.1955) en burgemeester (28.1.1955-30.4.1971).
Ondervoorzitter van de provinciale Vereniging der bedrijfspluimveehouders (vanaf september 1958). Voorzitter Landbouwcomice Roeselare
(20.5.1961-12.3.1977).
Lid van de Provinciale Landbouwkamer (20.5 .1961-25 .11.1977) en van
het Provinciaal Comité voor Landbouw (1954). Bestuurslid Provinciale Landbouwmaatschappij (mei 1961-oktober 1977).
Voorzitter Provinciaal Comi~é voor Land- en Tuinbouw (januari 19637.11.1971).
Lid van de beheerraad en ondervoorzitter van de Bouwmaatschappij
'De Kleine Landeigendommen' - gewest Roeselare-Tielt (25.5.1969-10.7.
1975).
Ere-voorzitter van de fanfare van Hooglede (28.1.1955-30.4.1971).
193. D'HONDT, Ghislain, landbouwer. Geboren te Oostrozebeke op
15 april 1889, aldaar gestorven op 5 maart 1956. Zoon van Ferdinand,
en Hortense Ghesquière. Huwt te Oostrozebeke op 6 oktober 1923 Maria
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Margaretha Vandaele.
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostrozebeke (30.5 .1921-31.12.
1947), schepen (30.5.1921-1921 ontslag en 1.1.1932-31.12.1938) en burgemeester (25.4.1946-31.12.1947).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921-1928
ontslag). Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn
republikeinse opinie.
Socialistisch senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt (17 .2.
1946-5.3.1956).
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 127.

194. D'HOOP, Jules, schoenmaker en handelsreiziger. Geboren te Pittem op 2 mei 1878. Overleden te Tieltop 15 december 1967. Zoon van
Constantijn, en Maria Mathitdis Deblaere. Huwt in eerste huwelijk Leonie
Maria Deseyn (t 1932) en in tweede huwelijk Maria Van Daele.
Medewerker en bestuurslid van het schoenmakerssyndicaat (in 1911).
Voorzitter van het ACW-Tielt (na 1918).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921-1954).
Medestichter en ondervoorzitter van het Verbond der Christelijke Mutualiteiten te Tielt (1927) en voorzitter (1940-1944). Lid van de Werkrechtersraad en voorzitter van de Werkliedenkamer (1928-1946).
Voorzitter van de Harmonie 'Vermaak na Arbeid' en lid van de beheerraad van de Tieltse Bouwmaatschappij.
195. D'HUVETTERE, Charles.
ZieL. Schepens, o.c., p. 491.
196. DOUSY, Stefaan, advokaat. Geboren te Lauwe op 4 december
1916. Zoon van Kamiel, en Marie Lerouge. Huwt te Menen op 22 september 1948 met J eanne Pype, voorzitster CMBV - Lauwe.
Hoofdman van deKSA-Gouw West-Vlaanderen (1935-1936). Leider
van het Jong Volkse Front (1939-1940).
Katholiek gemeenteraadslid van Lauwe (1.1.1947-26.6.1953 en vanaf
1.1.1959), schepen (30.1.1947-26.6.1953 ontslag), burgemeester (3.1.
1964-31.12.1976).
Gemeenteraadslid (1.1.1977) en eerste schepen (1977) in de fusiegemeente Menen.
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (sinds 24.4.1949)
en voorzitter van de Raad (sinds 22.4.1977). Ondervoorzitter (1974) van
de Provinciale commissie voor de Openbare Bibliotheken.
Lid van het arrondissementeel hoofdbestuur Kortrijk van het NCMV
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(sinds 1947) en lid van de Hoge Raad van de Middenstand. Lid (1971)
van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
197. DOUTRELIGNE, Néotère Gustave.
ZieL. Schepens, o.c., p. 493.
x 198. DUCLOS, Arlette, zonder beroep. Geboren te Houtem op 23
september 1918. Dochter van Guillaume, apotheker, en Rachel de Vallejo.
Huwt te Veurne op 15 juni 1939 met S. Lahaye (11.9.1976), dr. jur.,
voorzitte11 Liberale Jon ge Wacht. Schoonzuster van Hilaire Lahaye.
Liberaal provincieraadslid voor het district Poperinge (26.6.1949-1950,
11.4.1954-1958 en 23 .5.1965-31.3.1968).
Liberaal gemeenteraadslid van Poperinge (vanaf 9.1.1953).
Liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tielt (31.3.
1968-1974).
Voorzitster Liberale Vrouwenbond. Lid van het Jeugdbeschermingscomité te Ieper en ondervoorzitter van de Liberale Mutualiteit aldaar. Lid
(1957) van de Provinciale commissie voor de opschik van de volkswoningen, lid van de Provinciale commissie voor volksgezondheid (1967),
lid (1963) van de Provinciale commissie voor wooncultuur.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 209.

199. DUJARDIN, Robertus Josephus, typograaf en bediende. Geboren
te Roeselare op 22 december 1880, aldaar overleden op 22 oktober 1952.
Zoon van Petrus Albertus, en Maria Balliu. Huwt te Hooglede op 22
oktober 1902 Florentine Deraeve.
Te Hooglede verkozen als katholiek provincieraadslid voor het district
Izegem (21.11.1921-1925).
200. DUMAREY, Henri, bediende. Geboren te Oostende op 5 juni
1925.
Socialistisch gemeenteraadslid en schepen van Oostende.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 7 .11.
1971).
Secretaris ABVV.
Lid (1972) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
lil 201. DUMON, Petrus Edward, nijveraar. Geboren te Nieuwpoort op
16 oktober 1865, aldaar gestorven op 13 april 1956. Zoon van Carolus
en Maria Allaert. Huwt te De Panne op 30 oktober 1919 Augusta De
Block.

300

Liberaal gemeenteraadslid van Nieuwpoort (vanaf 1.1.1927).
Volgt op 1 oktober 1945 de ontslagnemende C. Van Elslande op als
liberaal provincieraadslid voor het district Veurne. Hij blijft dit tot de
verkiezingen van 1946.
Lid van de COO (sinds 28.1.1947).
Stichter van de carnavalstoet te Nieuwpoort
202. DUPON, Christiane, verpleegster. Geboren te Kortrijk op 8
oktober 1933. Dochter van André, en Angèle Mahieu. Huwt te Kortrijk
op 1 april1958 met Daniël Dekocker, vakbondsecretaris CCMB.
VKS leidster (1948-1951). Doet aan vormingswerk bij de KAV, VKAJ,
KAJ en KLJ. Lerares in de verpleegsterschool te Brugge.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (10.3.1974-17.12.
1978).
Lid COO en OCMW-Torhout (sinds 1974).
Lid dagelijks bestuur CVP-Torhout en arrondissement Brugge (sinds
1974).
Lid van de Provinciale commissies voor Volksgezondheid (sinds 1974)
en Taal- en Letterkunde (1974-1977).
Literatuur: medewerkster aan Wij, bei, verloofdenblad en Echt.

203. DUPON, Prosper, handelaar en fabrikant. Geboren te Ichtegem
op 12 oktober 1913.
Katholiek gemeenteraadslid (sinds 2.1.1959) en burgemeester (sinds
2.3.1971) van Ichtegem en de fusiegemeente Ichtegem.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (17.4.1977-17.
12.1978).
204. DUPONT, Lucianus Alexander, advokaat. Geboren te Oostende
op 27 augustus 1866 en aldaar overleden op 28 juli 1939. Zoon van
Alexander, en Adelaïde Fauverghe. Gehuwd met Maria Decraene.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (21.11.19212.10.1935 ontslag).
205. DURNEZ, Alfons, bediende. Geboren te Wevelgem op 1 mei
1895, gestorven te Menen op 22 september 1972. Zoon van Emile, en
Leonie Vermeeren. Huwt te Moorsele op 13 september 1924 Marie Louise
Esprit.
Medestichter van de Bond Moyson te Menen en bestuurslid ABVV.
Erelid (sinds 1918) van de fanfare 'Arbeid' te Wevelgem.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Menen (21.11.1921-
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1929). Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn
republikeinse opinie.
Socialistisch gemeenteraadslid te Wevelgem (14.12.1921-25 .11.1938
en 24.10.1944-18.12.1964).
206. DUSSLIER, Germa.in. Spoorwegbediende. Geboren te Brugge op
21 april 1912. Zoon van Vincent, en Maria Muys. Huwt op 1 juni 1938
te Brugge Clara Goegebeur.
Bestendig secretaris ACOD-West-Vlaanderen (1.12.1945-31.1.1964) en
Nationala secretaris ACOD (1.2.1964-31.8.1971).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (26.3.19611977).
Gemeenteraadslid van Brugge (juni-31.12.1963).
Lid beheerraad WIH (1964-april 1977).
Commissaris van toezicht bij de NMDW Brussel (1.9.1968-30.6.1977).
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
Lid beheerraad Bouwmaatschappij 'Elk zijn huis' te St.-Kruis.
Voorzitter Socialistische harmonie 'Werkerswelzijn' (vanaf sept. 1968).
Voorzitter Socialistische Bond van Gepensioneerden (vanaf 1.3.1976).
207. EDEBAU, Hendrik Leopold Leo, spoorwegbeambte. Geboren te
Lichtervelde op 25 januari 1886, overleden te Oostende op 20 januari
1964. Zoon van Camillus, en Eugenia Boude. Huwt te Oostende op 1
oktober 1937 met Margaretha Schees.
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostende (vanaf 1932 tot zijn dood),
schepen (1936-1940, 1944-1953 en 1958 tot zijn dood).
Volgt op 26 maart 1940 de ontslagnemende H. Gunst op als socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende. Hij blijft dit tot 1954.
Op 11 april 1954, opnieuw verkozen, verzaakt hij aan zijn mandaat
omdat hij dezelfde dag verkozen werd als senator voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 1958).
Stichter en voorzitter van de S.M. 'De Gelukkige Haard' te Oostende.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 139.

208. EEREBOUT, Roger, beheerder-campingexploitant. Geboren te
Bredene op 19 februari 1940. Zoon van Florentius, en Irena Knockaert.
Huwt te Bredene op 3 september 1960 Rita Vandenbroele, secretaresse
CMBV.
Secretaris (1960) en voorzitter NCMV-Oostende (vanaf 1970).
Secretaris-generaal (1964) en Algemeen voorzitter Nationale Centrale
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voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven (vanaf 1976).
Lid Hoge Raad voor de Middenstand (1970), en van de Hoge Raad
voor Toerisme (1972). Lid van het Comité voor Advies van het Kampeerwezen (1972).
Voorzitter NCMV-Kommsissie Kust (vanaf 1972).
Voorzitter CVP-Bredene (vanaf 1974).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 10.3.74).
Voorzitter van de CVP-Middenstandsfractie in de provincieraad (sinds
1976).
Lid van de Bestendige Deputatie (sinds 22.12.1978).
209 . FESTJENS, Andreas, melkerij-bestuurder. Geboren te Kaster op
1 februari 1914. Zoon van Remi, en Irma Vanden Abeele. Huwt te Anzegem op 23 april 1938 met Rachel Verleyen.
Gewestelijk leider KAJ.
Katholiek gemeenteraadslid van Anzegem (1945-1952).
Volgt op 1 oktober 1946 de ontslagnemende H. De Brabandere op als
katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk. Hij blijft dit tot de
verkiezingen van 1949.
210. FEYAERTS, Mariette, zonder beroep. Geboren te Brugge op
13 maart 1936. Dochter van August, en Marguerite Vloeberghs. Huwt te
Leuven op 22 mei 1957 met Aimé Hongenaert.
Welpenleidster bij de katholieke Scouts (1954-1957). Lid van het
gewestbureau CMBV en van de Nationale Raad (sinds· 1968).
Katholiek gemeenteraadslid van Groot-Brugge (sinds 1.1.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (10.3 .1974-1977).
211. FONTEYNE, Veronica, vroedvrouw. Geboren te Sint-Kruis op
13 januari 1934. Dochter van Herman, boekhouder, en Germana Vanhaecke. Huwt te Brugge op 5 juli 1956 met Antoon Verbeke.
Volksunie provincieraadslid voor het district Brugge (7.11.1971-1974).
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid. Lid
(1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
212. FOSSEPREZ, Carolus Ludovicus, schoenmaker-patroon. Geboren te Veurne op 5 maart 187 4, overleden te Zevekote op 28 februari
1953. Zoon van Hubertus, en Leona Zoete. Huwt te Adinkerke op 21
september 1895 met Elisa Philomena Gonsales.
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (8.11.1925-1929)
en gemeenteraadslid van De Panne (5.1.1927-10.1.1933).
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., 213. FRAEYS, Gabriël Henri Eugène. Notaris te Nieuwkerke (Ieper),
Torhout en Brugge. Geboren te Assebroek op 4 september 1899, gestorven te Etterbeek op 6 augustus 1951. Zoon van Oscar, staatsbeambte, en
Marie De Honghere. Huwt te Schaarbeek op 14 mei 1924 Hélène Brigode.
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (9.6.1929-1932).
Liberaal gemeenteraadslid van Torhout (1.1.1933-1938).
Voorzitter van de Liberale Vereniging van het arrondissement Brugge,
ondervoorzitter van het Willemfonds-Bruge en ere-voorzitter van het Van
Gheluwe Genootschap te Brugge.
• 214. FRIEDERICKS, Marcel, hotelier. Geboren te Oostende op 18
maart 1926.
Liberaal gemeenteraadslid van Oostende.
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (23.5.1965-31.3.
1968 en 7.11.1971-10.3.1974).
Lid van de beheerraad van de Federatie Horeca-Oostende en Gewest.
Voorzitter PVV -Oostende.
215. GADENNE, Henri Paul, landbouwer. Geboren te Luingne op
24 juli 1907. Zoon van Alfred, en Clémence Vanneste. Huwt te Luingne
met Emilienne Balcaen.
Katholiek gemeenteraadslid, schepen (4.1.1947-12.2.1953) en burgemeester van Luingne (12.3.1953-31.12.1976).
Schepen van Groot-Moeskroen (vanaf 1.1.1977).
Bestuurslid NCMV Moeskroen (sinds 1960).
Katholiek provincieraadslid voor het district Moeskroen (26.3.19611965).
Voorzitter van de Association des Anciens Combattants de 14-18, 4045 et des Prisonniers de guerre.
216. GAELENS, Cyrille, gepensioneerde. Geboren te Moerkerke op
22 september 1889, overleden te Nieuwpoort op 12 oktober 1960. Zoon
van Camiel, en Eulalia Van Leeuwe. Huwt te De Panne op 10 april 1916
Augusta Vanhee.
Socialistisch gemeenteraadslid en schepen van Nieuwpoort.
Wordt op 24 februari 1946 verkozen als socialistisch provincieraadslid
voor het district Veurne, maar op dat ogenblik is een onderzoek aan gang
naar zijn burgertrouw, derhalve heeft hij geen toegang tot de Raad. Edebau stelt voor de uitspraak af te wachten van dit onderzoek, die binnen
enkele dagen moet gedaan worden en gunstig zal zijn. Op initiatief van
J.B. de Gheldere verwerpt de Raad dit voorstel en ontzegt op 27 februari
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1946 C. Gaelens de toegang tot de Raad.
Deze wordt dan toch verkozen tijdens de buitengewone verkiezing
- gevolg van de dood van G. Vanhave - van 26 september 1948, legt
op 1 oktober 1948 de eed af en behoudt dit mandaat tot de verkiezingen
van 1949. Op 4 juni 1950 volgt hij dan de ontslagnemende F. Symoens
op en behoudt dit mandaat tot zijn dood.
Lid (1958) van de Provinciale Studiecommissie tot bestrijding van de
woningnood en de nood- en krotwoningen.
Voorzitter van de bouwmaatschappij 'De Nieuwpoortse Volkswoning'.
Medestichter van de kindertuin en speelplein 'Honoré Houvenaeghel' en
van de Nieuwpoortse HeksenstoeL
Bestuurslid van 'Jong Leven' en 'De Vrije Zwemmers'.
217. GANNE, Maurits, landbouwer. Geboren te Proven op 1 februari
1892 en aldaar gestorven op 26 augustus 1958. Zoon van Carolus Ludovicus, en Stephanie Leonie Quaghebeur. Huwt te Watou op 7 juni 1921
met Sidonie Demaeght.
Voorzitter van de Boerenbond-Proven (sinds 1927) en van het arrondissementeel bestuur. Secretaris van de Raiffeisenkas (sinds 1933).
Katholiek gemeenteraadslid van Proven (van 1.1.1933 tot zijn dood)
m schepen (maart-december 1945).
Op 27 december 1944 aangeduid als opvolger van de overleden H.
Lefebvre, legt pas op 30 mei 1945 de eed af als katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge. Hij behoudt dit mandaat tot de verkiezingen van februari 1946.
218. GERARD, Adhemar, apotheker. Geboren te Doornik op 20
januari 1912. Zoon van Adhémar, en Martha Devreese. Huwt te Oostende op 1 december 1936 Marie-José Van Acker.
Lid plaatselijk, gewestelijk en nationaal bestuur NCMV (1959-1969).
Voorzitter plaatselijke Middenstandsmutualiteit Oostende en ondervoorzitter Verbond Mutualiteiten- LBC te Antwerpen.
Voorzitter kredietinstelling 'Borg Middenstandskrediet' te Oostende.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (24.4.19631965).
Voorzitter Rotary Club Oostende (1968-1970) en Gouverneur Rotary
International District 162 (1977-1978).
Voorzitter Apothekersvereniging voor Oostende en omliggende (vanaf
1974).
219. GERNIERS, Victor, landbouwer. Geboren te Kaster op 11 juni
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1938. Zoon van Robert, burgemeester en provincieraadslid (1904-1921),
en Adrienne Glorieux. Huwt te Otegem op 22 juli 1967 Christiane Vantieghem.
Voorzitter Boerengilde van Kaster (1968) en lid van het arrondissementeel bestuur van de Boerengilde Kortrijk (vanaf 1968).
Katholiek gemeenteraadslid te Kaster (1.1.1970-1976), gemeenteraadslid en schepen (vanaf 1.1.1977) in de fusiegemeente Anzegem.
Gewestelijk voorzitter en voorzitter van het fabriekscomiteit Escanaffles van de Vereniging van bietenplanters (sinds 1972), tevens bestuurslid
van het centraal comiteit van de Belgische bietenplanters (sinds 1972).
Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond (sinds 1973) en
provinciaal voorzitter van de Vakgroep Akkerbouw (sinds 1973) en ondervoorzitter van de Centrale Vakgroep Akkerbouw van de Boerenbond
(sinds 1974).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (sinds 10.3.1974).
Bestuurslid van talrijke verenigingen (schoolcomiteiten, voetbalploeg,
enz.).
220. GESQUIERE, Marcel, bediende. Geboren te Veurne op 10 juni
1930. Zoon van Maurits, en Helena Deburchgraeve. Ongehuwd.
Voorzitter ACOD-Sector T.T.-Veurne (1957-1975).
Voorzitter BSP-Veurne (sinds 1.5.1975).
Socialistisch gemeenteraadslid (sinds 1.1.1977) en eerste schepen (sinds
3.1.1977) van Veurne.
Volgt op 1 oktober 1977 de ontslagnemende E. Vanneste op als socialistisch provincieraadslid voor het district V eurne.
Lid van de beheerraad van de C.V. 'De Nieuwpoortse volkswoningen'
(sinds 1977) en lid van de beheerraad van De Nationale Landmaatschappij-Veurne-Diksmuide (sinds 1978).
Ondervoorzitter Oudleerlingen van de Rijksscholen-Veurne (sinds 77).
Stichter van het Vermeylenfonds-Veurne (1977).
221. GEUENS, Regine Marie Julie, zonder beroep. Geboren te Harelbeke op 14 oktober 1941. Dochter van Jan, geneesheer, en Geneviève
Leroy. Huwt te Kortrijk op 20 mei 1965 met Xavier Peêrs. Haar grootvader was schepen van Brugge en volksvertegenwoordiger. Haar schoonvader burgemeester van Harelbeke en provincieraadslid (zie nr. 345).
Ondervoorzitster CMBV Harelbeke (sinds 1968). Voorzitster CMBVJongeren- arrondissement Kortrijk (sinds 1970) en provincie West-Vlaanderen (sinds 1971) provinciaal (1977) en nationaal (1977) ondervoorzitster CMBV.
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Katholiek gemeenteraadslid Harelbeke (vanaf 1.1.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Harelbeke (sinds 7 .11.
1971).
Kabinetsattaché van de minister van Landbouw (maart 1973-juni 1977)
en de minister van Middenstand en Landbouw (sinds juni 1977).
222. GEVAERT, Honoré Oscar, verzekeringsagent. Geboren te Monkzwalm op 18 augustus 1893, gestorven te De Panne op 1 september 1966.
Zoon van Désiré, en Octavie Taïldeman. Huwt te Koksijde op 30 april
1919 Maria Ludovika Ascrawat.
Actief in het ACW en de Christelijke Mutualiteit.
Katholiek gemeenteraadslid van De Panne (26.1.1939-1964), schepen
(7.1.1947-3.7.1947) en burgemeester (3.7.1947-1964).
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (24.2.1946-1965).
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
223. GEYSENS, Edmond, bediende. Geboren te Torhout op 6 mei
1894. Zoon van Ludovicus, en Rosalie Have. Huwt te Torhout op 15 mei
1923 Maria Gevaert.
Actief in de katholieke jeugdbeweging (1910-1923) het ACV (1.10.
1919-31.5.1959), de Mutualiteit Karel de Goede (1922-31.5.1959), de
pensioendienst (1935-31.5.1959) en de Spaardienst (1935-31.5.1959).
Katholiek gemeenteraadslid van Torhout (1921-31.12.1958) en schepen
(21.3.1945-31.12.1958).
Volgt op 5 februari 1929 de overleden Th. Nolf op als katholiek provincieraadslid voor het district Brugge. Hij blijft dit tot de verkiezingen
van 1929.
Lid van de katholieke fanfares (1910-1925) en toneelgroepen (19101950).

.

224. GHEERAERT, Eric, geneesheer. Geboren op 10 juni 1938. Zoon
van Walter, en Gadelieve Deprez. Huwt te Knokke op 21 november 1964
Annie Meysman.
Voorzitter van de Vereniging der Geneesheren van Brugge en randgemeenten (1967-1972), initiatiefnemer van de fusie van deze vereniging
met de Brugse geneeskundige vereniging in 1972, wordt penningmeester
(1972) van de nieuwe Brugse geneeskundige vereniging.
Katholiek gemeenteraadslid van Snellegem (1970-1976) en van de
fusiegemeente J abbeke (vanaf 1.1.1977). Burgemeester van Snellegem
(februari 1971-1976) en schepen van Jabbeke (vanaf 1977).
Voorzitter van de beheerraad van het Intercommunaal Verzorgings-
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tehuis te Aartrijke 'lnvebe' (vanaf april 1975).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (17.4.1977-17.12.
1978).
225. GHEERAERT, Floribert, groothandelaar in brandstoffen. Geboren te Oostende op 6 september 1905. Huwt te Nieuwpoort op 20 mei
1930 Angèle Willaert.
Lid van de COO-Nieuwpoort (28.2.1938-14.4.1947).
Katholiek gemeenteraadslid van Nieuwpoort (vanaf 1.1.1939) en burgemeester (1.1.1947-31.12.1970).
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (26.6.1949-1965).
Een van de invloedrijke raadsleden.
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij, lid van de beheerraad van Inelgas (7.6.1952), het werk Godtschalck (1.1.1953), de intercommunale voor het zuiveren van de afvalwaters van de kust (10.1.1961),
lid van de beheerraad en voorzitter van de intercommunale 'De Belgische
Westkust' (6.3.1961), lid van de beheerraad van Westtoerisme (13.7.61).
Bibliografie: J. Van Cauwenberghe, Retrospectieve van het 24 jaar stadsbeleid
van de Heer Burgem eester Floribert Gheeraert, Nieuwpoort 1970, n.p., ill.

226. GHESQUIERE, Emiel, bediende. Geboren te Wervik op 19
augustus 1888, aldaar overleden op 31 juli 1973. Zoon van Ignatius, en
Marie Verbeke. Huwt te Wervik op 14 juni 1919 Alix Delva.
Secretaris ACV-Wervik (1919-1946).
Verkozen op de lijst der Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
van Wervik (4.6.1921-31.8 .1945) en schepen (11.1.1933-31.8.1945).
Volgt op 16 maart 1937 de ontslagnemende A. Lommez op als katholiek provincieraadslid voor het district Ieper. Hij blijft dit tot I oktober
1945 (ontslag).
Voorzitter van turngilde, harmonie en coöperatieve werken van het
ACW-Wervik.
227. GILLON, Leopold Edouard.
ZieL. Schepens, o.c., p. 505.
228. GILLON, Leopold, advokaat. Geboren te Kortrijk op 12 april
1915. Zoon van Leopold Edouard, burgemeester van Kortrijk en provincieraadslid, en Marie Louise Sengier. Huwt te Rumstop 26 augustus 1941
Marie J osé Peeters.
Tijdelijk benoemd tot arrondissementscommissaris van Kortrijk (9.12.
1944-15.6.1945 eervol ontslag).
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Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (sinds 24.2.1946)
en lid van de Bestendige Deputatie (sinds 27.2.1946), sinds 1948 beheert
hij de financiën.
Lid (1950) van de Provinciale commissie voor de strijd tegen de
woningnood, lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid (1952) van de Commissie voor het onderzoek van het grensarbeidersvraagstuk, lid ( 1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg, lid (1962) van de Provinciale commissie voor muziek, lid
(1964) van de Westvlaamse Raad voor de Bibliotheken.
Voorzitter van het NCMV van de stad Kortrijk.
Literatuur: Vergelijking van positie en taak van de Bestendige Deputatie en het
College van Gedeputeerde Staten, alsmede van positie en taak van de gouverneur
en de Commissaris der Koningin. Preadvies, Tilburg 1962, 39 ,gestenc. p.

• 229. GILLON, Robert Paul Raymond, advokaat. Geboren te Kortrijk
op 10 december 1884, aldaar overleden op 25 juli 1972. Zoon van Paul
Raymond, en Marie Henriette Deroubaix. Huwt te Kortrijk op 15 januari
1910 met Leona Marie Nuyttens.
Ingeschreven bij de balie te Kortrijk (1908) en stafhouder (1927-1937).
Liberaal gemeenteraadslid te Kortrijk (15.1.1912-1.10.1931 en 16.1.
1933-31.12.1938).
Liberaal provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921-14.2.
1933 ontslag). Fractieleider van de liberale groep en een voortreffelijk
transtalige redenaar. In december 1922 leidt hij de aanval op Arthur
Mulier, lid van de Bestendige Deputatie.
Gecoöpteerd senator (22.12.1932-1949). Liberaal senator voor het
arrondissement Kortrijk-Ieper (26.6.1949-1950), opnieuw gecoöpteerd
senator (22.6.1950-1954), opnieuw senator Kortrijk-Ieper (11.4.19541965), opnieuw gecoöpteerd senator (12.6.1965 tot zijn dood).
Voorzitter van de Senaat (26.4.1939-1947, nov. 1949-april 1950 en
april1954-juni 1958).
Minister van Staat (3.9.1945).
Literatuur: Zie bibliografie bij P. Van Molle, l.c.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 156; R. Tanghe & P. Van Colen, o.c., p. 340.

230. GLORIE, Arseen Jan Arthur, nijveraar, ingenieur-brouwer. Geboren te Dentergem op 20 mei 1877, gestorven te Diksmuide op 30
november 1950. Zoon van Theodoor Eduard Eloy, en Sidonie Declerc.
Huwt te Diksmuide op 25 april1903 Rachel Fanny Verhelst.
Katholiek gemeenteraadslid van Diksmuide (7.1.1927-22.11.1929) en
provincieraadslid voor het district Diksmuide (9 .6.1929-1949).
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Voorzitter COO-Diksmuide en voorzitter van de kerkfabriek van St.
Niklaas.
231. GODDEERIS, Camiel, landbouwer. Geboren te Ledegem op
7 augustus 1883. Gestorven te Oostnieuwkerke op 24 augustus 1968.
Zoon van Petrus, en Barbara Devos. Huwt Marie Sylvie Verpoort te
Oostnieuwkerke op 6 september 1909.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostnieuwkerke (vóór 1915), dienstdoende schepen (6.9.1915) en dienstdoende burgemeester (6.5 .1916 tot
30.3.1919). Opnieuw verkozen als gemeenteraadslid (1.1.1927-1960),
schepen (1.1.1927-1939) en burgemeester (10.2.1939-31.12.1960).
Op 2 7 december 1944 aangesteld als katholiek provincieraadslid voor
het district Roeselare, ter vervanging van de ontslagnemende J. Vanden
Berghe. Hij blijft dit tot de verkiezingen van 1946.
232. GOEMAERE, Remi, bediende. Geboren te Waregem op 6 oktober 1950. Zoon van Cyriel, en Agnes Vandemeulebroucke. Huwt te
Anzegem op 31 augustus 1974 Maria Verschuere.
Voorzitter Jong-Socialisten-Federatie Kortrijk (sinds 24.11.1974) en
secretaris Jong-Socialisten-Afdeling Kortrijk (sinds 1.1.1975).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (17 .4.197717.12.1978).
Medewerker aan het weekblad V oor Allen.
233 . GOETGHEBEUR, Carolus Alphonsus, secretaris van sociale
werken. Geboren te Oostende op 3 september 1889, aldaar gestorven
op 20 september 1973. Zoon van Alphonsus, en Adelina Bordon. Huwt
te Oostende op 13 augustus 1913 in eerste huwelijk Ciatilde Van Outrijve
en op 24 december 1951 in tweede huwelijk Maria Dewitte.
Vrijgestelde van het ACW (sinds 1910) en voorzitter (tot zijn dood).
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
van Oostende (1921-einde 1964 ontslag) en provincieraadslid voor het
district Oostende (21.11.1921-1932). Fractieleider van de Christen-Werklieden.
Katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement VeurneDiksmuide-Oostende (18.7.1933-1958).
Lid van de Provinciale commissie voor de subsidiëring van de mutualiteiten.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 160.

234. GOOSSENS, André, ambtenaar. Geboren te Brugge op 18 juli
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1923. Zoon van Lucien, bediende en voorzitter Katholiek Bond Gepensioneerden, en Agnes De Blieck, bestuurslid KAV en medewerkster
NWKW. Huwt te St. Kruis op 24 augustus 1951 Mary Vanooteghem,
plaatselijk leidster (1945-1951) en gewestelijk ondervoorzitster VKAJ,
plaatselijk en gewestleidster KAV-Brugge, plaatselijk voorzitster comité
NWKW.
Gewestelijk voorzitter KAJ (jan. 1945-aug. 1951). Ondervoorzitter
(1952), voorzitter en ondervoorzitter (tot 1970) gewestelijk verbond
KWB.
Gewestelijk voorzitter ACW (sinds 1961), bestuurslid Christelijke
Centrale Spoor-Post-TT-Zeewezen-Luchtvaart.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (23.5.1965-1977).
Eén van de markante figuren van de Raad.
Lid (1967) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid
(1971) van de Provinciale commissie voor bijzondere jeugdzorg.
Kabinetssecretaris van de staatssecretaris .voor Ruimtelijke Ordening
en Huisvesting (26.1.-1.11.1973).
Katholiek gemeenteraadslid van Brugge (vanaf 1977).
Voorzitter van de Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd. Erevoorzitter van de Belgische Ornithologische Federatie-Gewest Brugge-Oostende. Medestichter van de groepering van de verenigingen voor de zeehavenbelangen Brugge-Zeebrugge APZI.
235. GOUDENHOOFT, Roger, treinwachter. Geboren te Poperinge
op 8 mei 1923. Zoon van Camiel, en Hendrika Haelermeersch. Huwt te
Poperinge op 23 juli 1946 Madeleine Prinsie.
Bestuurslid Socialistische Jonge Wacht-Poperinge (1938-1940).
Bestuurslid ACOD-Poperinge-Afdeling Spoor (vanaf 1.6.1951). Algemeen voorzitter ACOD-Poperinge en voorzitter sector Spoor (vanaf 1.1.
1952).
Bestuurslid ESP-Poperinge (vanaf 1953), bestuurslid federaal bestuur
BSP-Ieper (vanaf 1955), lid van de Algemene Raad BSP-Brussel (vanaf
1960) en lid Centraal Komiteit BSP-Brussel (vanaf 1960).
Voorzitter openbare bibliotheek 'Volksontwikkeling' (1960-1973).
Secretaris-penningmeester Oudleerlingenbond Rijksmiddelbare School
Poperinge (vanaf 1.1.1961).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Poperinge (26.3.19611965, 31.3.1968-1971 en vanaf 10.3.1974). Socialistisch gemeenteraadslid van Poperinge en Groot-Poperinge (vanf 1.1.1965) en schepen (1.1.
1965-31.12.1976).
Lid (1968) van de Provinciale commissie voor lektuurvoorziening,
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ondervoorzitter (1974) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
236. GOUDESEUNE, Kamiel, bediende en oud-seizoenarbeider. Geboren te Langemark op 15 september 1913. Zoon van Benjamin, seizoenarbeider en bestuurslid ACV, en Leonie Ghesquiere. Huwt te Langemark op 25 februari 1938 in eerste huwelijk Gadelieve Becuwe en te
Hingene op 25 mei 1957 in tweede huwelijk Amandina Vandenberghe,
verpleegster.
Secretaris ACV-Langemark (10.9.1944-1.11.1974) en lid Seizoenarbeiderscomité.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (24.2.1946-1949).
Katholiek gemeenteraadslid, schepen (1.1.194 7-31.12.195 8), eerste
schepen (1.1.1959-31.12.1976) en waarnemende burgemeester (1974)
van Langemark.
Lid (1947-1949) van de Provinciale commissie voor de bestrijding
van de woningnood. Lid van de statutencommissie van de toneelkring
'Sint-Jansgilde'. Voorzitter-stichter van de cultuurraad-Langemark
Voorzitter Feestcommissie (1970-1974).
Literatuur : niet gepubliceerde gedenkschriften. Medewerker aan Uw mening.
Bibliografie : Krantenartikels in Het Volk en De Volksm acht.

237. GOVAERE, Leon, bediende. Geboren te Lichtervelde op 4 oktober 1895, aldaar gestorven op 4 juni 1948. Zoon van Louis Leopold, en
Leontine Goddyn. Huwt te Lichtervelde op 7 juli 1933 Flavie Marie
PerneeI.
Secretaris Christen Mutualiteit Ziekentroost.
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (24.2.1944 tot
zijn dood).
238. GOVAERT, Urbain, advokaat en licentiaat notariaat. Geboren te
Brugge op 1 januari 1926. Zoon van J ules, kapitein-kommandant van het
4e linieregiment, en Gabriëlle Burms. Huwt te Brugge op 18 juli 1953
Anna Van Belleghem, regentes.
Lid Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (1939-1947).
Oorlogsvrijwilliger 1940-45 en reserve-luitenant.
Stichter van 'Politeia' ( = CVP-Jon geren) te Leuven (1946). Arrondissementeel voorzitter van de CVP-Jongeren.
Stichter van de studentenclub het 'Brugs Beertje' (1948) en van het
Jeugdclubhuis 'De Torre' te Brugge.
Katholiek gemeenteraadslid van St. Andries (1950-1969) en Groot312

Brugge (vanaf 1970) en schepen (1970-1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (26.3.1961-1971).
Doet aan politiek met humor.
Voorzitter Bond van Grote en Jonge Gezinnen-St. Andries. Lid (1967)
van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
239. GRAULS, Marie Joseph, scheikundige. Geboren te Kortessem
op 1 januari 1890, overleden te Ekeren op 4 september 1963. Zoon van
August, en Johanna Oris. Gehuwd met Stella Brusseel.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Oostende
(9 .6.1929).
Neemt samen met de andere dinaso's ontslag op 5 juli 1932.
240. GROENWEGHE, Adolphe Jules, beheerder. Geboren te Kortrijk op 24 juni 1863, overleden te Gent op 23 november 1942. Zoon van
Edouard Aloïse, en Virginie Reine Beernaert. Huwt te Kortrijk op 23
oktober 1889 Elodie Marie Goeman.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.19211936).
Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn republikeinse opinie.
Socialistisch gemeenteraadslid van Kortrijk (11.4.1927-31.12.1938).
Beheerder van de Maatschappij Volksrecht.
Bibliografie: R. Tangheen P . Van Colen, o.c., p. 340.

241. GRUSON, Henri, meestergast-wever. Geboren te ,Warneton op
20 december 1913. Zoon van René, en Anna Leclercq. Huwt te Le Vaumain-Oise (Fr.) op 15 september 1918 Geneviève Menu.
Bestuurder van de Christelijke Mutualiteit te Komen (vanaf 1933) en
voorzitter van het ACW en de MOC (vanaf 1936).
Lid van de koninklijke harmonie van Warneton (1933-1958).
Katholiek gemeenteraadslid van Warneton (1.1.1938-31.12.1976) en
provincieraadslid voor het district Poperinge (24.2.1946-19 54 en 1.6.
1958-1965).
242. GUNST, Henri Leopold, bediende. Geboren te Bredene op
14 juni 1889, gestorven te Oostende op 25 november 1965. Zoon van
Carolus, en Rosalia De Vos. Huwt te Stene op 7 oktober 1925 Angela
Rosina Huytebroeck.
Socialistisch gemeenteraadslid van Bredene (20.6.1921-16.12.1939
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ontslag) en provincieraadslid voor het district Oostende, in vervanging
van de ontslagnemende D. Boens (17.7.1925-26.3.1940 ontslag).
243. HAGHEBAERT, Emilienne, zonder beroep. Geboren te Oostende op 10 november 1932. Dochter van Emiel, en Marie Gielens. Huwt te
Oostende op 2 maart 1957 met Lucien Vercruysse.
Gewestleidster VKAJ (1953-1957). Gewestelijk voorzitster KAVOostende (1971-1974). Voorzitster 'Vrouwenmutualiteit Ons Vooruitzicht'-Oostende (vanaf 1971), lid gewestelijke bestuurscommissie 'Familiehulp' (sinds 1971). Lid arrondissementeel hoofdbestuur CVP-Oostende
(vanaf 1971) en ondervoorzitster van de CVP-Oostende (vanaf 1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (vanaf 10.3.
1974). Voorzitster 'Moeder- en Kinderzorg KAV' Oostende (sinds febr.
1978).
244. HEMSCHOOTE, Albert, rustend schoolhoofd. Geboren te Alveringem op 3 februari 1898, overleden te Knokke-Heist op 17 augustus
1975. Echtgenoot van Victorine Allemeersch, onderwijzeres.
Schoolhoofd van de gemeentelijke jongensschool te Dudzele, land- en
tuinbouwleraar en gezworen landmeter.
Katholiek gemeenteraadslid van Dudzele en provincieraadslid voor
het district Brugge (1.6.1958-1961).
Voorzitter COV-Brugge, Kring gepensioneerden COV-Brugge, COVGouw West-Vlaanderen en ondervoorzitter van de Landsbond van de

cov.
Voorzitter van de Christelijke Bond der Gepensioneerden van Dudzele.
Voorzitter Vlaamse Imkersbond-Afdeling Dudzele.
Bestuurslid Davidsfonds-Dudzele.
245. HOFLACK, Leon, geneesheer. Geboren te Zonnebeke op 23
september 1929. Zoon van Robert, en Maria Magdalena Verborgh. Huwt
te Moorsele op 30 december 1959, Lucrèce Pattyn.
Volksunie provincieraadslid voor het district Ieper (vanaf 10.3.1974)
en gemeenteraadslid in de fusiegemeente Zonnebeke (vanaf 1.1.1977).
Lid (1974) van de Provinciale commissie voor Sociaal-cultureel vormingswerk.
• 246. HOLVOET, Polydore Gentil, veearts. Geboren te Templeuve op
I 0 maart 1900, gestorven te Koekeiare op 3 januari 1972. Zoon van
Polidor, en Marie Samyn. Huwt te Lapscheure op 23 februari 1927 Gabrielle Adolphine Strubbe.
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Liberaal gemeenteraadslid van Koekeiare (vanaf 1954) en burgemeester (29.12.1970 tot zijn dood).
Liberaal senator voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende
(4.6.1950-1954) en volksvertegenwoordiger (23.5.1965 tot zijn dood).
Op 7 november 1971 verkozen als liberaal provincieraadslid voor het
district Diksmuide. Verzaakt aan dit mandaat.
Voorzitter van de arrondissementele federatie van de PVV.
Voorzitter Belgische Dierenartsenvereniging. Ondervoorzitter Vrije
Sociale V erzekeringskas 'Maas en Schelde'.
Erevoorzitter Willemsfonds Koekelare.
Voorzitter 'Koninklijke fanfare St. Cecilia'.
Voorzitter Ouders- en Vriendenkring RMS-Koekelare.
Bibliografie: P. Van ·Molle, o.c., p. 179; R. Seys, Dr. P.C . Holvoet, Wat deed hij
voor de mens?, Koekeiare 1973, 148 p.

247. HOORNAERT, Eugeen, bediende. Geboren te Westouter op
20 juli 1930. Zoon van André, en Agnes Croquette. Huwt te Loker op
16 augustus 1958 Raymonde Deweerdt.
Leider KAJ en secretaris-schatbewaarder van het ACV. Vrijgestelde
en gewestelijk secretaris van de Christelijke Mutualiteiten. Gewest De
Bergstreek.
Katholiek gemeenteraadslid van Westouter (21.1.1959-1976) en eerste
schepen (15 .11.1963-197 6), gemeenteraadslid (sinds 1.1.1977) en eerste
schepen (sinds 1.1.1977) van de fusiegemeente Heuvelland.
Volgt op 25 juni 1970 de overleden W. de Sagher op als katholiek
provincieraadslid voor het district Poperinge. Bekleedt nog steeds dit
mandaat.
Voorzitter van de wielertoeristen en gewezen voorzitter van de voetbalclub Westouter.
248. HORSEELE, Walter, bediende. Geboren te Blankenberge op
14 juli 1920. Zoon van Albert, en Hilda Lepeer. Huwt te Oostende
Yvonne Belpaeme.
Gewestelijk secretaris van de Bond Moyson.
Socialistisch gemeenteraadslid van Blankenberge (1.1.1952-30.6.1971)
en provincieraadslid voor het district Brugge (1.6.1958-1971). Lid (1959)
van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg. Voorzitter COOBlankenberge (1.7.1971-30.5.1977) en OCMW (vanaf 1.5.1977).
249. HOSTE, Joseph, geneesheer. Geboren te Wulveringem op 4 november 1909. Zoon van Henri, gemeenteraadslid, en Pelagie Denduyver.
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Huwt te Vinkern op 21 september 1940 Maria De Roo, bestuurslid
NCMV.
Volksunie gemeenteraadslid van Diksmuide (vanaf 1970) en schepen
(1975-april1978).
Volksunie provincieraadslid voor het district Diksmuide (10.3.19741977).
Ondervoorzitter van de Volksunie-Diksmuide en lid van de arrondissementsraad van Oostende.
Voorzitter van de rederijkerskamer 'Scepdeure onder 't Heilig Cruus'.
Ondervoorzitter van de fanfare St. Cecilia.
Bestuurslid van de vereniging voor gehandicapten .
., 250. HOSTE, Jules, veearts. Geboren te Aalter op 2 augustus 1857,
gestorven te Oostkamp op 2 mei 1927. Zoon van Augustinus, zadelmaker, en Rosalia Decoster. Huwt te Oostkamp op 1 december 1885 Sabina Verstraete.
Liberaal gemeenteraadslid te Oostkamp (4.2.1908-1921) en provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921-1925).
Was tijdens de Eerste Wereldoorlog lid van 'verschillende komiteiten'.
Bestuurslid van de paardewedrennen te Oostkamp.
251. HUBAUT, Emile, bediende. Geboren te Dottignies op 25 juli
1896. Zoon van Charles Louis, en Marie Pollet. Huwt te Dottignies op
27 april 1923 Laure Marie Stélandre.
Katholiek gemeenteraadslid van Dottignies (6.1.1939-31.12.1958) en
schepen (24.5.1946-31.12.1958).
Volgt op 30 mei 1945 de ontslagnemende A. Bleuzé op als katholiek
provincieraadslid voor het district Moeskroen. Hij blijft dit tot de verkiezingen van 1946.
Bestuurslid en spelend lid van de koninklijke fanfare 'Union musicale'.
252. IGODT, Jozef, landbouwer. Geboren te Watou op 24 juli 1892.
Zoon van Emile, en Octavie Soetaert. Huwt te Watou op 29 oktober
1919 Julienne Verdonck.
Katholiek gemeenteraadslid van Watou (vanaf 3.12.1938 tot ?) en
provincieraadslid voor het district Poperinge (24.2.1946-1949).
253. INGELBEEN, Jules, landbouwer. Geboren te Geluwe op 21
maart 1878, aldaar overleden op 17 december 1961. Zoon van Henri, en
Emelie Callens. Huwt te Geluwe in 1922 met Julia Moré.
Katholiek gemeenteraadslid van Geluwe (1922-1946) en burgemeester
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(1928-1940 en 1944-1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district leper (7 .6.1936-1946).
Lid van de Provinciale landbouwkamer. Voorzitter Boerenbond-Geluwe, en arrondissementeel voorzitter Boerenbond-Ieper. Lid van de bondsraad van de Belgische Boerenbond.
Voorzitter Harmonie St.-Cecilia.
254. ISAAC, Valère, bediende. Geboren te Wervik op 10 april 1910.
Zoon van Cyrille, en Céline Valcke. Huwt te Wervik op 28 november
1931 Martha Nuytten.
Bediende (vanaf 22.7.1926) en gewestelijk secretaris (nov. 1931-30.4.
1975) van het ABVV en secretaris van de socialistische mutûaliteit
(april 1935-1940).
Lid van de Werkrechtersraad van Beroep te Brugge (Bediendenkamer)
en rechter in sociale zaken (Bediendenkamer) van de Arbeidsrechtbank
te Ieper (1.11.1970-31.10.1976).
Spelend lid van de harmonie 'De Werkman' te Wervik (1923-1973).
Socialistisch gemeenteraadslid van Wervik (1.1.1939-31.12.1952).
Verzaakt als plaatsvervanger op 20 december I 955 aan het mandaat
van senator, dat open kwam door het ontslag van J. Beaucarne (S. Detaevernier zal zijn plaats innemen).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Ieper (26.3.1961-1971).
Lid (1967) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
255. JACOBS, Petrus, arbeider en bediende. Geboren te Avelgem op
29 juni 1890, aldaar gestorven op 18 juni 1954. Zoon van Jules, en
Leonie Lanneau. Huwt te Avelgem op 23 september 1912 Blodie
Lefevere.
Socialistisch gemeenteraadslid, schepen en dienstdoende burgemeester.
Wordt op 28 december 1944 aangesteld, ter opvolging van de overleden J. Casteleyn, als socialistisch provincieraadslid voor het district
Moeskroen. Hij behoudt dit mandaat tot 1954.
256. JANSSENS de BISTHOVEN, Idesbald, beheerder van maatschappijen. Geboren te Brugge op 27 september 1921. Zoon van Ferdinand, en Denise de Peellaert Arents de Beerteghem. Huwt te Loppem
op 28 december 1944 Sabina van Caloen.
Katholiek gemeenteraadslid van Waardamme (1.1.1947-31.12.1976),
schepen (8.1.1947-31.12.1952) en burgemeester (29.12.1952-31.12.
1976), gemeenteraadslid (vanaf 1.1.1977) en schepen (vanaf 1.1.1977)
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van de fusiegemeente Oostkamp.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (26.3.1961-1965).
Voorzitter van de fanfare 'Deugd baart vreugd' te Waardamme en de
fanfare 'De Eendracht' te Oostkamp.
Bibliografie: B. l anssens de Bisthoven, A scendants et Descendants de Ferdinand
lanssens de Bisthoven et de Denise de Peellaert Arenis de Beerteghem, Bruges 1975,
p. 6.

257. JEAN, Edouard.
ZieL. Schepens, o.c., p. 515.
258 . KINDT, Annie Cécile, zonder beroep. Geboren te Roeselare op
8 juni 1932. Dochter van Julien, en Gadelieve Boucquet. Huwt te Roeselare op 5 november 1959 met Frans Joris Pottie.
Leidster VKAJ en vrijgestelde voor het arrondissement Roeselare
(1.1.1953-31.12.1956).
Voorzitster regionale Volksunie-Damesafdeling (vanaf 1.11.1970).
Volksunie gemeenteraadslid te Roeselare en Groot-Roeselare (vanaf
1.1.1971). Volksunie provincieraadslid voor het district Roeselare (vanaf
10.3.1974).
Lid arrondissementsbestuur Volksunie-Roeselare-Tielt (vanaf 11.3.
1974). Lid van de beheerraad Federatie Vlaamse Vrouwengroepen te
Gent (vanaf 6.9.1975).
259. KINDT, Gabriël, bedrijfspluimveehouder. Geboren te Lichtervelde op 2 april 1943. Zoon van Prosper, en Martha Vancoppenolle.
Huwt te Lichtervelde op 14 juli 1970 Trui Lievens.
Leider KSA en KLJ.
Voorzitter Jong CVP en bestuurslid arrondissementsverbond CVP.
Voorzitter Boerengilde en bestuurslid arrondissementeel verbond Boerengilde.
Bestuurslid Provinciale vakgroep Pluimvee.
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (vanaf 7.11.1971)
en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Lichtervelde (vanaf januari
1977).
260. LABENS, Alidor, aannemer van openbare werken. Geboren te
Lichtervelde op 9 april 1863, gestorven te Aarsele op 28 mei 1946. Zoon
van Felix-Franciscus, gemeenteraadslid en lid COO, en Rosa J ustine
Van de Walle. Huwt te Werken 8 februari 1888 Pharaïlde Christine
Laleman.
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Katholiek gemeenteraadslid van Aarsele (1899-1907).
Voorzitter Koninklijke Maatschappij voor Land- en Hofbouw (1896
tot zijn dood).
Stichter-beheerder van de Sleutelfabriek N.V. Litto te Nieuwpoort
Erevoorzitter van de Bond der Aannemers van Oost- en West-Vlaanderen.
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921-1936
ontslag).
Bibliografie : Esther Labens, Kruisende Wegen, onuitge:geven familie boek.

261. LAHAYE, Hilaire Emile Hector, advokaat. Geboren te Poperinge op 13 januari 1913. Zoon van Nestor, brouwer en burgemeester, en
mevrouw Vandenberghe. Huwt te Adinkerke in 1937 Denise Vanhoutte.
Studeerde aan het St. Stanislascollege te Poperinge, het Institut St.
Louis te Brussel en de Rijksuniversiteit te Gent.
President van de Algemene vergadering van de liberale studenten van
de RUG.
Lid van het directiecomité van het Liberaal Vlaams Studentenverbond.
Stichter van de Liberale Jonge Wacht te Poperinge (1935) en van het
liberale maandblad Het Offensief, werkt mee aan De Militant, De Wekker en Centrum, Westvlaamse liberale weekbladen.
Ingeschreven aan de balie te Ieper (1939) en plaatsvervangend vrederechter te Hooglede.
Pleitbezorger en ere-pleitbezorger (11.3.1954) bij de rechtbank van
eerste aanleg te Ieper.
Stichter en voorzitter (vanaf 1939) van de liberale federatie van het
arrondissement Ieper en van de 'Cercle Libéral Yprois' (1939).
Liberaal gemeenteraadslid van Ieper (1.1.1939-1970) en fractieleider.
Liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper (17 .2.
1946-1961), en fractieleider (vanaf 1959). Was één van de zeldzame
koningsgezinde liberale volksvertegenwoordigers en stemde voor het houden van de volksraadpleging van 1950.
Voorzitter van de Maatschappij van krediet voor de kolonialen (tot
1960) en erevoorzitter van 'Unicol', vereniging der kolonialen uit de
oostprovincie.
Lid van de parlementaire onderzoekscommissie voor de kolonie (1959)
en lid van de Belgisch-Congolese rondetafelconferentie te Brussel (1959).
Op 26 maart 1961 verkozen tot liberaal provincieraadslid voor het
district Ieper. Verzaakt aan dit mandaat en wordt op 10 april 1961 door
de Raad verkozen als provinciaal senator voor West-Vlaanderen (tot
1965).
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Senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper (sinds 23.5.1965) en
fractieleider.
Voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingshulp (sinds 1965). Neemt deel aan diverse handelsmissies in
het buitenland.
Secretaris van de Senaat (1965-1968), quaestor (12.11.1968), ondervoorzitter (1974) en voorzitter (1977) van het college van quaestoren.
Medestichter Vlaamse PVV (1971), lid van het directiecomité, secretaris-generaal (1.1.1972) en ere-secretaris-generaal (26.9 .1977).
Voorzitter van het provinciaal verbond PVV-West-Vlaanderen.
Lid van het uitvoerend bureau van de Gewestelijke Economische Raad
voor Vlaanderen (1971) en ondervoorzitter (1976).
Lid van de Commissie voor radio en T.V. van de Nederlandse Cultuurraad (1976).
Lid van de Frans-Belgische interparlementaire unie (vanaf 1946).
Lid van de Vereniging voor studie van de economische en menselijke
problemen van Europa te Parijs (vanaf 1974).
Lid van de Hoge J achtraad.
Bestuurslid van de Belgisch-Zuid-Afrikaanse interparlementaire vereniging.
Erevoorzitter en actief lid van de duivensportvereniging 'CureghemCentre'.
Literatuur: Komplot. Gezien door een historicus uit het jaar 2.200, leper 1949,
63 p.
Bibliografie : Belgische Senaat. Buitengewone vergadering van donderdag 29 april
1976. Huidbetoon aan de heren Pierre Harmel ... en Hilaire Lahaye, naar aanleiding van hun dertig jaar ambts1•ervul/ing, Brussel 1976, 7 p. (overdruk uit Beknopt
verslag van de Senaat).

262. LAMBERT, Christian, geneesheer. Geboren te Brugge op 20
februari 1932. Zoon van Arnold, bankdirecteur. Huwt te Brugge op
29 september 1961 Suzanne Schaeverbeke.
Geneesheer-directeur van het Hoger Rijksinstituut voor Paramedische
Beroepen te Oostende.
Volksunie provincieraadslid voor het district Oostende (31.3.196817.12.1978) en gemeenteraadslid van Oostende (vanaf 1.1.1970). Lid
(1970) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg.
Voorzitter van de beheerraad van het ziekenfonds 'De West' te Nieuwpoort.
Nationaal ondervoorzitter en plaatselijk voorzitter van 'Het Vlaams
Kruis'.
Lid van de beheerraad van het Westvlaams toneel 'Antigone'.
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263. LAMBRECHT, Arthur Joseph, handelaar. Geboren te Wielsbeke op 31 juli 1879, aldaar overleden op 31 maart 1954. Zoon van
Henri en Marie Lauwers. Huwt te Anzegem op 25 januari 1911 met
Anna Marguerite Valcke.
Verkozen op een katholieke scheurlijst als provincieraadslid voor het
district Tielt (9 .6.1929-1932).
Voorzitter COO Wielsbeke (1932-22.8.1947).
264. LAMBRECHT, Charles Leon Felix, bediende, stevedoor en
kolenhandelaar (in 1946). Geboren te Brugge op 24 juli 1880, aldaar
overleden op 20 januari 1961. Zoon van Felix, en Marie De Raedt. Huwt
te Brugge op 30 april1952 met Philomène Mouton.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge, op 3 juli 1924
aangesteld in plaats van de ontslagnemende K. De Meulenaere. Behoudt
dit mandaat tot 1929.
265. LAMBRECHT, Jozef, verzekeringsmakelaar. Geboren te Pittem
op 11 oktober 1926. Zoon van Maurice, en Martha Wostyn. Huwt te
Pittem op 5 augustus 1964 Lena Vankeirsbilck, bestuurslid CMBV Pittem en gewest Roeselare.
Bestuurslid Davidsfonds Pittem (vanaf circa 1953).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (vanaf 31.3.1968),
voorzitter van de Commissie voor financiën (1974) en fractieleider (vanaf
1976).
Lid (1969) en ondervoorzitter (15.3.1974) Provinciale commissie voor
toneel.
Katholiek gemeenteraadslid van Pittem (vanaf 1.1.1971) en van de
fusiegemeente Pittem (vanaf 1.1.1977) en schepen (vanaf 1.1.1977).
Lid van de beheerraad van de WIR (vanaf 1970) en de WVEM (vanaf
1974).
Lid voor het arrondissementeel bestuur van de CVP.
Ondervoorzitter NCMV-Pittem (vanaf 1971). Voorzitter Kultuurcomité Pittem (vanaf 17.12.1971). Voorzitter S.V. De Middenstand-Gewest
Tielt (vanaf 1972).
Voorzitter van de koninklijke fanfare van Pittem (vanaf 1969).
Literatuur : in samenwerking met W. Devoldere, Oud-Pittem.

266. LAMMERTYN, Camile.
ZieL. Schepens, o.c., p. 521.
Was katholiek provincieraadslid voor het kanton Passendale en het
district Ieper van 5 juni 1898 tot 1927. In 1929 wordt hij verkozen tot
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provinciaal senator voor West-Vlaanderen, wat aanleiding geeft tot een
betwisting in de schoot Van de Senaat over artikel 56ter van de Grondwet
betreffende de verkiesbaarheid van de provinciale senatoren. - Het was
nog geen volle twee jaar geleden dat hij provincieraadslid was geweest.
De commissie van de Senaat die aanvankelijk de verkiezing van Lammertijn goedkeurde kwam op deze beslissing terug na tussenkomst van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar op 13 november 1929 valideerde de Senaat in plenaire zitting toch deze verkiezing.
267. LAMMERTYN, Noë!, vervoerondernemer. Geboren te Lendelede op 23 juli 1929. Zoon van Antoon en Maria Dejonghe. Huwt te
Lendelede op 28 oktober 1955 Marie Thérèse Van de Maele, voorzitster
KVLV -Sna'askerke.
Katholiek gemeenteraadslid te Snaaskerke (1.1.1965-31.12.1976) en
burgemeester (1.1.1971-31.12.1976) en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Gistel (vanaf 1.1.1977).
Voorzitter Bond van Grote en Jonge Gezinnen te Snaaskerke (vanaf
1965).
Lid arrondissementeel hoofdbestuur van de CVP (vanaf 1966) en
nationaal partijbestuur (sinds 1974).
Medestichter en erevoorzitter van de Bond der Gepensioneerden te
Snaaskerke (vanaf 1968).
Lid van het NCMV en secretaris van de Landelijke Gilden te Snaaskerke en Stene.
Lid raad van beheer van de Waterzuiveringsmaatschappij van het
kustbekken (sinds 10.6.1975).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 17 .4.
1977).
I( 268. LAMOTE, Léopold Victor, aannemer. Geboren te Moeskroen
op 11 april 1880, aldaar overleden op 17 februari 1965. Zoon van
Léopold, en Adèle Angélique Dhalluin. Huwt te Tourcoing (Fr.) Jeanne
Degeyter.
Liberaal provincieraadslid voor het district Moeskroen (21.11.19211932). Nationaal ondervoorzitter van de 'Royale fédération colombophile beige'.

Bibliografie : J. Derouba.ix, o.c., p. 149.

269. LANDAS, Octave.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 521-522.
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270. LANNEAU, Gerard, nijveraar. Geboren te Dessetgem op 1
maart 1912, overleden te Harelbeke op 29 juni 1970. Zoon van Désiré
Aloïs, en Zozima Euphrasie Himpe. Huwt te Kortrijk op 4 augustus
1942 Agnès Alice Jacobs.
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester van Harelbeke.
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (24.2.19461954).
Lid (1947) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de
woningnood.
271. LARIDON, Hendrik, handelaar. Geboren te Diksmuide op 14
maart 1935. Zoon van Maurice, schepen, en Alida Buseyne. Huwt te
Oostkerke (Diksmuide) op 6 juli 1963 Cecile Delputte, dochter van
Georges, burgemeester, provincieraadslid en volksvertegenwoordiger (zie
nr. 143).
Spelend lid (sinds 1944) en schatbewaarder van de fanfare van de
Katholieke Burgerskring te Diksmuide. Spelend lid van de rederijkerskamer 'Scepdeure onder 't Heilig Cruus'. Stichter (1959) en kapelmeester
van 'Die Freundschafts Blaskapelle' van Diksmuide. Voorzitter stedelijke
muziekschool 'Clemens non papa'.
Voorzitter NCMV-Gewest Diksmuide en voorzitter Handelsfoor Diksmuide.
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester van Diksmuide.
Voorzitter CVP-Diksmuide.
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (31.3.19681974 en vanaf 17.4.1977). Lid (1972) van de Provinciale commissie
voor de zeevisserij.
272. LARIDON, Ludovicus, banketbakker. Geboren te Kieroskerke
op 23 april 1925. Zoon van Jules, gemeenteraadslid, en Elisabeth Verhaert. Huwt te Vlissegem op 22 april 1947 Marie-Thérèse Mermuys.
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (10.3.19741977).
273. LAURENT, Jean-Claude, maatschappelijk assistent. Geboren te
Estaimpuis op 4 september 1943. Zoon van Omer, en Jeanne Stallaert.
Huwt te St. Kruis op 4 december 1965 Josiane Elinck.
Voorzitter Jong-Socialisten-Federatie Brugge (1966-1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 17.4.
1977).
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274. LEBBE, Rector.
ZieL. Schepens, o.c., p. 523.
275. LED:bNE, Oscar Emile Leon, bediende. Geboren te St. Miebiels
op 19 september 1883, gestorven te Brugge op 10 juli 1949. Zoon van
Honoré, en Emilie Vandermeersch.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (4.12.19321936).
Op 7 juni 1936 wordt hij verkozen tot 1e plaatsvervanger, maar bekomt toch het mandaat, omdat E. Legrand, die als effectief raadslid
verkozen was, verzaakt. Hij behoudt dit mandaat tot de verkiezingen
van 1946.
276. LEFEBVRE, Albert, bediende. Geboren te Estaimpuis op 4 juli
1915. Zoon van Adolphe, en Julienne Haedens. Huwt te Dottignies op
6 mei 1938 met Agnès Nuttin.
Secretaris van de socialistische vakbondcentrale voor de textiel (1.1.
] 945-1975).
Lid van de adviescommissie en de klachtencommissie van de Nationale
Dienst voor de Tewerkstelling te Doornik (1.1.1946-31.12.1949) en te
Moeskroen (sinds 30.1.1963). Stichter (1947) en secretaris (sinds 1.1.
1972) van de 'Amicale des Pensionnés socialistes' te Dottignies.
Lid van de beheerraad van de Société 'Les disciples d'Emile Steux'
(sinds 1.1 .1948).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (26.6.19491958).
Lid van de werkrechtersraad (1950) en later rechter in sociale zaken
aan de arbeidsrechtbank te Doornik (tot 1976).
Socialistisch gemeenteraadslid van Dottignies (1952-1976).
Stichter en lid van de beheerraad van de regionale federatie KomenMoeskroen van de socialistische mutualiteit (sinds 1.4.1967).
Lid van de beheerraad van de bouwmaatschappij 'Le Foyer Dottignien'
(sinds 1.1.1965).
Lid van de schoolraad van de RMS te Dottignies (sinds 29.3.1973).
277. LEFEBVRE, Hilaire, schoenmaker en bediende. Geboren te
Poperinge op 8 juni 1882 en aldaar gestorven op 21 mei 1944. Zoon van
Emile, en Louise Vangheluwe. Ongehuwd.
' Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
van Poperinge (vanaf 4.6.1921) en schepen (vanaf 31.1.1939 tot zijn
dood).
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Volgt op 7 december 1926 de ontslagnemende H. Brutsaert op als
katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge. Hij behoudt dit
mandaat tot zijn dood.
278. LEGEIN, André, advokaat. Geboren te Torhout op 11 maart
1924. Gehuwd met Andrea Hemeryck.
Socialistisch gemeenteraadslid van Torhout.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 26.6.
1949) en fractieleider.
Van 5 juni 1968 tot 22 december 1978 lid van de Bestendige Deputatie
voor het arrondissement V eurne. Belast met het toerisme en de openbare
werken.
Voorzitter van Westtoerisme.
Provinciaal voorzitter van het Algemeen Verbond tot bevordering van
het Officieel onderwijs.
Bestuurslid van de Nationale Strijdersbond Torhout.
Ondervoorzitter van de BSP-Federatie Brugge.
Voorzitter van de 'Harmonie Rhetorika' te Torhout.
Lid (1957) en ondervoorzitter (1970) van het Provinciaal comité voor
kleinvee en van het Provinciaal comité voor Tuinbouw, lid (1960) en
ondervoorzitter (1970) van het Provinciaal comité voor landbouw, lid
(1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg, lid (1964)
van de Westvlaamse raad voor de bibliotheken.
279. LEGEIN, Leon Dominique, nijveraar. Geboren te Becelare op
17 februari 1891, gestorven te Assebroek op 30 maart 1952. Zoon van
Jules, en Marie Masselis. Huwt te Barentin (Fr.) op 8 april 1920 Suzanne
Leport.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Brugge (7.6.1936-1944).
Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij Regentsbesluit van 10 februari 1945.
Schepen van Groot-Brugge (1943-1944).
280. LEGRAND, Edouard, bediende. Geboren te Brugge op 31
augustus 1887, aldaar overleden op 3 juni 1955. Zoon van Theophile,
en Blodie De Wyndter. Huwt te Brugge op 27 september 1909 Valentine
Vande Cappelle.
Als socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge verkozen.
op 9 juni 1929 verzaakt hij aan dit mandaat op 2 juli 1929. Opnieuw
verkozen op 4 december 1932 vervult hij dit mandaat tot de verkiezingen
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van 1936 en op 7 juni 1936 herkozen, verzaakt hij andermaal aan dit
mandaat.
281. LELEU, Abel, kleermaker en handelaar. Geboren te Komen op
1 december 1888, aldaar gestorven op 3 juni 1976. Zoon van Henri, en
Elise Roussel.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (24.2.1941-1949 en
11.4.1954-1965).
Katholiek gemeenteraadslid van Komen (24.11.1946-20.1 0.1964).
Voorzitter van de Conferentie van St. Vincentius a Paolo (1945 tot
zijn dood).
Voorzitter van de COO (1959-1966).
Lid van de kerkfabriek van Komen-Ten-BrieJen (1920 tot zijn dood).
Bibliografie: J. Derou'baix, o.c., p. 150 en J.M. Duvosquel, La vie civile à Comines durani la guerre 1914-1918 in Mémoires de la Société d'histoire de Comines et
de la région 2(1972) pp. 233, 305 en 348.

282. LEMAHIEU, Wilfried Jozef, advokaat. Geboren te Esen op
27 januari 1923. Zoon van Cyriel, schoolhoofd en voorzitter COO, en
Maria Vancoillie. Huwt te Nieuwkapelle op 23 november 1948 Irena
Esther Vanhollebeke, die hem 6 kinderen schonk.
Gewestleider KSA-Diksmuide (1937-1938).
Ondervoorzitter NCMV-Gewest Veurne.
Secretaris Landbouwcomice te Veurne.
Lid van de beheerraad van de Volkshogeschool De Blankaart te
Woumen.
Katholiek gemeenteraadslid Veurne (12.1.1959-dec. 1961 ontslag).
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne, in opvolging van
M. Vandamme, die verzaakt aan dit mandaat (26.3.1961-21.12.1961).
Neemt ontslag als gemeenteraadslid en provincieraadslid ingevolge zijn
benoeming tot vrederechter te Roeselare.
Voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen te Roeselare.
Voorzitter van het jeugdclubhuis "t Jong Roeselare' (1966-1976).
Lid van de beheerraad van de kliniek 'Maria Rustoord' en de MedischPedagogische Instituten 'O.L.Vrouw ter Engelen' te Klerken en 'Kerelstede' te Oostnieuwkerke.
283. LEMAtTRE, Lodewijk Amand, handelsbediende. Geboren te
Kortrijk op 12 december 1890, overleden te Kortrijk op 6 mei 1971.
Zoon van Leopold Joseph, en Sylvia Vanbiervliet Huwt te Kortrijk op
23 oktober 1920 Germaine Maria Deweer.
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Socialistisch gemeenteraadslid van Kortrijk (4.6.1921-13.6.1937) en
provincieraadslid voor het district Kortrijk in opvolging van de overleden
J. Pannecoucke (22.5.1928-1929).
Bibliografie: R. Tangheen P. Vancolen, o.c., p. 341.

284. LEPOUTRE, Robert, landbouwer. Geboren te Bas-Warneton
op 12 februari 1886, overleden te Warneton op 3 februari 1955. Zoon
van Henry, en Marie Goemaere. Gehuwd met Yvonne Joye.
Katholiek gemeenteraadslid van Warneton (vanaf 1921) en schepen
(10.6.1921 tot zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge (21.11.19211946).
Voorzitter van de 'Harmonie royale' van Warneton (1921 tot zijn
dood).
285. LEURIDAN, Jerome, advokaat en dr. in de germaanse filologie.
Geboren te Oostvleteren op 18 juli 1894 en gestorven te Ieper op 26 juli
1945. Zoon van Amatus, en Maria Cornelia Fieu. Huwt te Roeselare op
29 augustus 1923 Nora Vandenbroucke.
Oorlogsvrijwilliger. Actief in de Vlaamse Beweging aan het front.
Samen met Joris Van Severen, Em. Thiers e.a. medestichter van de
Roomseh-Katholieke Vlaamseh-Nationale Vereniging van West-Vlaanderen (1924).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper (8.11.
1925-1929 ontslag) en gemeenteraadslid te Ieper (vanaf 1.1.1927).
Vlaamsnationalistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Veurne-Diksmuide-Oostende (26.5 .1929-1939) en senator voor KortrijkIeper (18.4.1939-sept. 1944).
Literatuur : talloze 'bijdragen in Vlaamse en Vlaamsnationalistische week- en
maandbladen. Zie bibliografie.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 222; H.J. Demoen, Ieroom Leuridan. Recht
en Trouw, Zulte 1963, 469 p.; A. Dumon, Leuridan, Ieroom in Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging, Tielt, dl. 1, 1973, pp. 847-849.

286. LIAGRE, Colette, bediende. Geboren te Kortrijk op 18 augustus
1942. Dochter van Alfons, en Augusta Verhaghe.
Federaal secretaresse van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen
(vanaf 1.11.1968) en van de Kinderwerken van de SVV (Brugge-Oostende) (vanaf 1.11.1968). Secretaresse van de v.z.w. 'Kindervreugde' (vanaf
15.11.1968).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 10.3.
1974).
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Socialistisch gemeenteraadslid van Groot-Brugge (verkozen 10.10.
1976).
Ondervoorzitster Provinciaal Comité NWKW (vanaf 5.10.1977).
Lid (1972) van het Provinciaal comité ter bevordering van de wooncultuur.
287. LIBERT, Willem, beheerder. Geboren te Harelbeke op 11 augustus 1939. Zoon van Ferdinand, en Celina Vanoutrive. Huwt te BeverenLeie op 28 juli 1962 Monique Bazijn.
Spelend lid (sinds 1948), secretaris-schatbewaarder (1969-1971) en
schatbewaarder (sinds 1971) van de Koninklijke fanfare St.-Cecilia.
Voorzitter PVV-Harelbeke (1965-25.10.1976), ondervoorzitter van het
federaal bestuur en van het kantonaal bestuur (1966-1976), voorzitter
(1970-1976).
Lid van het nationaal politiek comité van de PVV (vanaf 1974).
Lid van de Raad van beheer van de Kulturele Raad van Harelbeke
(1971-1974).
Lid van de Raad van toezicht van de Muziekacademie van Harelbeke
(1962-1972 en vanaf 1977) en van het stedelijk atelier voor Plastische
Kunsten (vanaf 1972).
Stichter-schatbewaarder van de Nationale federatie van liberale muziekmaatschappijen (vanaf 25.3.1972) en provinciaal voorzitter (vanaf 1972).
Ere-voorzitter en bestuurslid Willemsfonds-Harelbeke (vanaf 1972).
Liberaal provincieraadslid voor het district Harelbeke (vanaf 10.3.74).
Lid van de Provinciale commissie voor het verkeer (vanaf sept. 1975)
en de Provinciale commissie voor 'De Gavers' (vanaf december 1976).
Secretaris van het Provinciaal verbond van het Willemfonds-WestVlaanderen (vanaf 1976).
Lid van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen (vanaf 1976).
Liberaal gemeenteraadslid van Groot-Harelbeke (vanaf 1.1.1977).
Lid van de schoolraad van het RITO en de RMS 1 te Kortrijk.
288. LIEBAERT, Joseph Albert Marie Benoit, advokaat. Geboren te
Kortrijk op 7 november 1881. Op 11 november 1943 vertrokken uit
Moeskroen naar (Groot-) Brussel, waar zijn spoor niet kon teruggevonden
worden. Zoon van Albert, en Françoise Vinckierbosch. Huwt te Elsene
Julia Caroline Marie Moutier.
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als provincieraadslid
voor het district Moeskroen (21.11.1921-1929).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 152.
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289. LIERMAN, Joseph, bediende. Geboren te Westkapelle op 14
april 1929. Zoon van Camiel, en Elisa Vervaert. Huwt te Westkapelle op
30 oktober 1954 Maria De Bree.
Secretaris van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten - Afdeling
Westkapelle-Ramskapelle (vanaf 1.1.1952). Voorzitter Christelijke Mutualiteit- Afdeling Westkapelle (vanaf 1.1.1959).
Ondervoorzitter CVP-Westkapelle (1960-30.6.1977).
Katholiek gemeenteraadslid te Knokke-Heist (vanaf 19.3.1971).
Lid COO Knokke-Heist (1.7.1971-31.3.1977) en voorzitter OCMW
(vanaf 1.4.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 7.11.1971).
Lid (1972) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
290. LIEVENS, Jozef, landbouwer. Geboren te Roeselare op 11 september 1907.
Vermoedelijk Volksunie gemeenteraadslid van Beveren-Roeselare.
Volksunie provincieraadslid voor het district Roeselare (23.5 .196510.3.1974).
Lid (1967) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Verzuimde ons nadere gegevens te bezorgen.
291. LIEVENS, Roger, ingenieur-brouwer. Geboren te Brugge op 30
december 1931. Zoon van Joseph, burgemeester van Zedelgem, en Irma
Pyck. Huwt te Dongen (Ned.) op 24 mei 1958 Nicole van Boxel.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (23.5.1965-1974).
Voorzitter van de Beroepsverenigingen van het arrondissement BruggeTorhout.
Nationaal voorzitter van de Centrale voor K.M. Levensmiddelenbedrijven.
Voorzitter Gewestelijke intermarkten federatie.
Lid Nationale Beroepsraad.
Lid Nationaal bureau NCMV en ondervoorzitter voor het gewest
Brugge.
Lid Provinciale commissie voor Sociale voorzorg en maatschappelijk
werk.
Lid (1972) Provinciale commissie voorvokale kunst.
292. LINCLAU, Marcel, bediende. Geboren te Momcourt (Fr.) op
17 juli 1917. Zoon van Camiel, en Palmyre Decobecq. Huwt te Tieltop
20 april 1940 Madeleine Bouckaert.
Vakbondsecretaris der textielwerkers (vanaf sept. 1944), secretaris
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BSP-Tielt (1944-1974) en voorzitter (vanaf 1974).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Tielt (sinds 24.2.1946)
en gemeenteraadslid (sinds 1.1.1947).
Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg.
Spelend lid (vanaf 1927) en secretaris-schatbewaarder (sinds 1944) van
de harmonie 'De Volharding' te Tielt.
293. LOGGHE, Marcel, bediende. Geboren te Koekeiare op 23 januari 1937. Zoon van Georges, en Maria Deschoenmaker. Huwt te Ichtegem op 23 november 1960 met Ivonne Dupon.
Lid COO Koekeiare (1.4.1971-1.4.1977).
Socialistisch gemeenteraadslid van Koekeiare (sinds 1.1.1977) en provincieraadslid voor het district Diksmuide (17.4.1977-17.12.1978).
294. LOMMEZ, Amand Edward Pieter Jozef, advokaat en pleitbezorger. Huwt te Brasschaat op 14 februari 1922 Elza Verbouwe.
Doctor in de rechten (Leuven 12.7.1921), ingeschreven bij de balie te
Ieper (26.10.1921-maart 1937 ontslag) en ere-advokaat. Pleitbezorger bij
de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (25 .8.1925-11.4.1937 ontslag) en
ere-pleitbezorger.
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als provincieraadslid
voor het district Ieper (9.11.1925-1937 ontslag).
Rechtskundig bijzitter bij de Werkrechtersraad te leper (Kamer der
bedienden (1926-23.10.1936 ontslag).
Stichter en lid van de raad van beheer van de bouwmaatschappij 'Ons
Onderdak' te Ieper.
Medestichter en voorzitter van de Arrondissementsbond van de Christelijke Mutualiteiten te Ieper.
Medestichter en secretaris van de arrondissementsbond van katholieke
gemeenteraadsleden te Ieper.
Voorzitter van de plaatselijke en de gewestbond van de Kroostrijke
gezinnen te leper.
Medestichter van de Christelijke Mutualiteiten voor grensarbeiders van
het arrondissement Ieper.
Lid van het toeziehtscomité op de tehuizen voor krankzinnigen.
Verkozen tot lid van de Bestendige Deputatie (2.7.1929-28.2.1937 ontslag).
Provinciegriffier (1.3.1937-1.10.1967) en ere-griffier.
Directeur van de Provinciale School voor Bestuursrecht (1938-1968) en
ere-directeur.
Lid van de raad van beheer van de Politieschool van West-Vlaanderen,
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het Fonds Maurits Bossuyt en het Gezellemuseum.
Bestuurslid Davidsfonds Brugge.
Medestichter en voorzitter van de Sociale Dienst van het provinciepersoneel (1952).
Lid Provinciale commissie voor Museumbeleid en provinciale commissie voor Bejaardenzorg.
Ere-burger van de gemeente Izenberge. Ere-kolonel van het regiment
der Canadese Pauselijke Zoeaven te Quebec. Laureaat (31.10.1966) en
eredeken van de arbeid (31.10.1966) en emeritus eredeken (23 .2.1974).
Adjunct-Nationaal voorzitter (juni 1969) en algemeen voorzitter (febr.
1972) van 'Pro Petri Sede, vereniging van afstammelingen van de pauselijke zoeaven en van pauselijke gedecoreerden'.
Lid (1970) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg.
Literatuur : publiceerde cursus·sen 'Voor de School voor bestuursrecht.
Bibliografie : Huldiging van de heer Amand Lommez ... , Brugge 8 juli 1954, 25 p.;
Afscheidshuldiging ran de heer A. Lommez, provinciaal griffier. Brugge 29 september 1967, n.p.
Zie ook verder in dit boek onder Provinciegriffiers, nr. 2.

295. LONCKE, Amaat, landbouwer. Geboren te Roeselare op 14 oktober 1909. Zoon van Edmond, schepen en provincieraadslid, en Sidonie
Haghedooren. Huwt te Roeselare op 30 december 1942 met Maria Dobbelaere.
' Licentiaat in de landbouwwetenschappen (4.7.1928), leraar aan de Middelbare Landbouwschool te Roeselare (1.9.1928-1.3 .1946).
Voorzitter van Boerenjeugdbond (BJB) Roeselare en gewestvoorzitter
(1928-1940).
Bestuurslid parochiale Boerengilde te Roeselare (8.12.1928), voorzitter
(sinds 8.12.1949) en arrondissementeel voorzitter (1950-1976).
Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond (1945-31.12.1975)
en lid van het nationaal hoofdbestuur (29 .1 0.1962-30.4.1973).
Voorzitter Provinciaal verbond der Varkenskweeksyndicaten (sinds
1945).
Voorzitter van de Varkensselectiemesterij van West-Vlaanderen (30.
12.1954).
Lid van de raad van beheer van de landsbond der varkensfokkers
(1961) en voorzitter (1970-7.12.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (24.2.19461974), verkozen tot lid van de Bestendige Deputatie (27.2.1946-10.3.
1974).
Voorzitter · van de · Coöperatieve zuivelfabriek 'De Toekomst' later
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'Eurolac' te Moorslede (vanaf 28.9.1946).
Bestuurslid van de Provinciale Landbouwkamer (1946-31.12.1977).
Lid van het Nationaal comité voor de lonen in de landbouw (20.8.
1947-10.3.1974).
Ondervoorzitter van de Hoge Landbouwraad (1957-31.12.1977).
Ondervoorzitter sectie Cultuur bij de 'Confédération internationale du
Lin et du Chanvre' (sinds 1.10.1957).
Bestuurslid van de 'Nationale Fokvereniging voor het Landbouwrijpaard' (vanaf 28.3.1955).
Voorzitter van de 'Westvlaamse Veeveiling' (vanaf 19.4.1966).
Lid van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften, lid,
ondervoorzitter (1948) en voorzitter (1970) van het Provinciaal comité
voor Tuinbouw en kleinveeteelt (gesplitst in 1958), lid en ondervoorzitter
van de Westvlaamse Mij tot kweekbevorderen van het halfbloedpaard.
Bestuurslid, ondervoorzitter (1947) en voorzitter (1957) van het Provinciaal comité voor landbouw.
Lid van de beheerraad van de 'Westvlaamse proeftuinen', voorzitter
(1957) van de studiecommissie voor de gezondmaking van waterzieke
gronden en waterbevoorrading, lid (1971) van de Provinciale commissie
voor gehandicaptenzorg.
296. LONCKE, Edmond Ludovicus, landbouwer. Geboren te Roeselare op 1 november 1864, aldaar gestorven op 23 november 1949. Zoon
van Amatus Josephus, en Barbara Hoste. Huwt te Hooglede op 12 september 1900 Maria Sidonia Haghedooren. V ader van Amaat.
Stichter (8.12.1892) -ondervoorzitter en voorzitter (vanaf 1910) van de
Parochiale Boerengilde, en voorzitter van het arrondissementsverbond
(vanaf 28.11.1927).
Ondervoorzitter provinciale Boerenbond (1895-28.11.1927).
Lid van de Raad van beheer van de S.V. Bouwmaatschappij 'De Mandel' (8.9.1920-1949).
Katholiek gemeenteraadslid van Roeselare en schepen (28.5.1921-31.
12.1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (21.11.19211925, op 1.7.1927 aangesteld ter vervanging van de ontslagnemende
E. Lammertyn, behoudt dit mandaat tot 9.6.1929, opnieuw verkozen van
4.12.1932 tot 1946).
Stichter en ondervoorzitter van de Paardenkwekersbond van WestVlaanderen (18.6.1921-1949).
Lid van de Provinciale Landbouwkamer (15.9.1924) en voorzitter
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(1929-1949).
Ondervoorzitter Provinciale Paardenherverzekering van West-Vlaanderen (jan. 1927-1949).
Lid van de coöperatieve voor oorlogsschade.
Lid van de Raad van beheer van de bouwmaatschappijen 'Het Roeselaars Werkmanshuis' (1926-1949) en 'Eigen Erf' (1936-1949).
297. LOOTENS, Etienne, Marie Joseph, brouwer. Geboren te Koekelare op 20 augustus 1914, aldaar gestorven op 6 maart 1972. Zoon van
Alfons, en Celesta Pyck. Huwt in tweede huwelijk te Egem op 20 juni
1951 Marie Madeleine Ampe, schepen van Koekeiare (sinds 1.1.1977).
Volksunie gemeenteraadslid van Koekeiare (1952) en burgemeester
(1954 tot zijn dood).
Wordt op 23 mei 1965, 31 maart 1968 en 7 november 1971 tot Volksunie provincieraadslid voor het district Diksmuide verkozen, en verzaakt
telkens aan dit mandaat omwille van zijn verkiezing tot volksvertegen~
woordiger.
Volksvertegen waardiger voor het arrondissement Veurne-DiksrriuideOostende (vanaf 23.5 .1965).
Voorzitter van de koninklijke fanfare 'St.-Joris' te Koekelare.
Voorzitter van de VOS-Koekelare.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 228.

298. LOOTENS, Michiel, landbouwer. Geboren te Oostkamp op 7
januari 1900, overleden te Brugge op 23 augustus 1974. Zoon van Henricus Romanus, en Leonie Vandenbon. Huwt te Beernem op 7 juli 1941
Bertha Devolder.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-31.3.
1968) en lid van de Bestendige Deputatie (18.12.1956-15.5 .1967 ontslag).
Stichter en voorzitter van de plaatselijke BJB.
Medestichter en bestuurslid van het varkenssyndikaat en de hoenderbond.
Medestichter en voorzitter van de coöperatieve zuivelfabriek te Wingene en de coöperatieve 'Centravec' te Kampenhout.
Voorzitter van de plaatselijke afdeling van het 'Werk der Volkstuinen'
en de landmaatschappij 'Haard en Kouter'.
Lid (1959) Provinciale landbouwkamer en ondervoorzitter (1957) van
het Provinciaal comité voor landbouw; voorzitter van de 'Westvlaamse
proeftuinen'.
Voorzitter van het Provinciaal comité voor melkkwaliteit, het Provindaal Tuinbouwcomité, het Provinciaal comité voor kleinvee.
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Lid van de toneelkring 'Kunst adelt' te Beernem. Bestuurslid van de
muziekmaatschappij 'St.-Cecilia' en het Davidsfonds.
Voorzitter van het Mannenverbond voor Katholieke Actie.
299. LOUAGE, Edgard, handelsreiziger. Geboren te Menen op 8
oktober 1896. Overleden te Ieper op 28 mei 1972. Zoon van Emiel, en
Marie Vandamme. Huwt te Kortrijk op 14 oktober 1922 Maria De Clercq.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper (9.6.
1929-1932).
300. LOUWERS, Carolus Josephus, advokaat. Geboren te Oostende
op 14 december 1892, aldaar gestorven op 15 juni 1963. Zoon van Bruno,
en Melanie Dehouck. Huwt te Oostende op 29 november 1919 Augusta
Sanders.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Oostende (7 .6.1936-1940
ontslag).
301. LYCKE, Georges, brievenbesteller. Geboren op 1 maart 1920.
Vakbondsecretaris ACOD.
Te Koekeiare verkozen als socialistisch provincieraadslid voor het
district Diksmuide (1.6.1958-1971).
302. MAERTENS, Gustave, geneesheer. Geboren te Torhout op 23
augustus 1874, aldaar gestorven op 20 oktober 1945. Zoon van Jan, en
Rosalie Osaer. Huwt te Bredene op 28 september 1909 Angèle Van Huele.
Liberaal gemeenteraadslid van Torhout (vanaf 1921) en dienstdoende
schepen (30.1 0.1944-20.1 0.1945).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921-1929).
303. MAES, Ernest Alfons, vakbondsecretaris. Geboren te Kortrijk op
5 april 1895, aldaar overleden op 4 mei 1975. Zoon van Leonard, en
Sopbie Duyck. Huwt te Kortrijk op 20 september 1932 Elza Vanneste.
Militant BWP-Kortrijk (vanaf 1910).
Voorzitter van de Syndicale Afdeling voor Textiel te Kortrijk en secretaris plaatselijke verbondsafdeling.
Socialistisch gemeenteraadslid van Kortrijk (16.1.1933-31.12.1958) en
provincieraadslid voor het district Kortrijk (7.6.1936-1949).
Stichter (1960) en voorzitter van de Socialistische Bond van Gepensioneerden.
Bibliografie: R. Tangheen P. Vancolen, o.c., p. 341.
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304. MAES, Joseph Hendrik, bediende. Geboren te Geluwe op 16
rnaart 1899. Zoon van Alphouse Adolphe, en Maria Louisa Accou. Huwt
te Tielt Zoë MariaNeirynck.
Spelend lid muziekmaatschappij 'St.-Cecilia Beselare' (okt. 1920-eind
1927) en 'De Verenigde Vrienden- Beselare' (1928-1934).
Lid van de toneelgilde 'Vlaarnsche Kring' (1921-1926).
Secretaris van de mutualiteit 'Vlaamsche Voorzienigheid' (1926-1934).
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Beselare (5.1.1927-31.12.
1934 ontslag).
Volgt op 9 juni 1929 M. Van den Bulcke op die, verkozen, verzaakt
aan dit mandaat, als Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het
district Ieper. Hij blijft dit tot 4 december 1932.
Literatuur : auteur van de Beselaarse Gedenkboeken uitgegeven te Langemark bij
Vonksteen: I. De Wereldoorlog 1914-18 {1956, 2e uitg. 1960); H. De Windmolens,.
Brouwerijen, Herbergen en de Toveresseparochie (1958); Hl. Uit Kerkelijk Beselare
(1960); IV. Het Markiezaat van Beselare, met aanhangsel Folklore en Heksen
(1965); V. Plaatsnamen en Mengelingen (1970).
- in samenwerking met P . Masschelein: Aandenken aan de Warden Oom Hulde
te Beselare- Verslag en Familie-stamboom, (1962).
- sinds 1959 vaste medewerker aan het tijdschr.i ft De Belgische [Ravels] Molenaar.

305. MAES, Lucien, ondernerningshoofd. Geboren te Komen op 29
juni 1915. Zoon van Auguste, en Hélène Vanheule. Huwt te Komen
Ghislaine d'Ennetières.
Stichter en directeur van de Beroepsvereniging van tabakplanters van
West-Vlaanderen (einde 1944-1960).
Katholiek provincieraadslid voor het district leper (26.6.1949-1954).
306. MAESEELE, Leon, bediende. Geboren te Tielt op 12 februari
1921. Zoon van Maurits, en Maria Lalernan. Huwt te Ardooie op 18 april
1952 Maria Buyse.
Zonder strijd verkozen, in de buitengewone verkiezing van 13 rnaart
1949 na de dood van H. d'Artois, tot katholiek provincieraadslid voor
het district Izegem, behoudt dit mandaat tot 17 april 1977, daturn waarop hij verkozen wordt voor het district Tielt.
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk en ondervoorzitter (1974).
Arrondissementeel secretaris ACW (sinds 15.6.1961).
Katholiek gemeenteraadslid van Ardooie en burgemeester (sinds 7.3.
1971).
Arrondissementeel voorzitter CVP-Roeselare-Tielt (1.1.1968-31.1 0.
1977).
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307. MAHIEU, Henri, bediende. Geboren te Geluwe op 30 april
1882, overleden te Wervik op 4 augustus 1956. Zoon van Cyrille, en
Natbalie Breyne. Huwt te Wervik op 23 april 1906 Marie Wyckaert.
Wordt te Wervik verkozen tot socialistisch provincieraadslid voor het
district Ieper (21.11.1921-1936). Legt op 6 december 1921 de eed af
onder voorbehoud van zijn republikeinse opinie.
Socialistisch gemeenteraadslid van Wervik (1921-1938).
Bibliografie: I .M. Duvosquel, Les premières manifestatton:s ... , pp. 14-19.

308. MAJOR, Louis Karel, elektrieker en maatschappelijk assistent.
Geboren te Oostende op 20 december 1902. Zoon van Frans, en Coralie
De Meere. Huwt te Antwerpen Jeanne Van Vlem.
Secretaris Belgische Transportarbeidersbond van West-Vlaanderen
(1.5.1925-1.5.1937).
Algemeen secretaris Havenarbeiders BTB-Antwerpen (1.5.1937-1.5.
1940).
Secretaris Belgisch Vakverbond Brussel (1.5.1940-1945); adjunctalgemeen secretaris ABVV (1945-1952) en algemeen secretaris (nov.
1952-1.5.1968).
Secretaris van het Comité voor arbeidersopvoeding (1920-1960) en
secretaris van de socialistische jeugd- en sportgroepen te Oostende (tot
1936).
Bestuurslid Toneelgroep 'Excelsior' te Oostende (1921-1932).
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostende (1932-31.7.1938).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (4.12.19321946).
Erkend verzetsman van de burgerlijke klandestiene pers en gewapende
weerstander (1940-1944).
Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Antwerpen (17 .2.
1946-1.3.1974).
Minister van Tewerkstelling en Arbeid (17.6.1968-27.2.1973).
Minister van Staat (1.4.1973).
Voorzitter kliniek-sana 'De Mick' (sinds 1957) en van de vriendenkring.
Voorzitter van de arbeidersgroep van het Sociaal-Economisch Comité
Europa (1958-1966) en algemeen voorzitter SEC (1966-1968).
Literatuur: - Verantwoordelijke uitgever en hoofdredacteur van De Werker.
Weekblad van het ABVV van 1945 tot mei 1968.
- Auteur van de rapporten van de ABVV-congressen van 1945 tot 1968.
- Gepubliceerde rapporten als voorzitter van de SEC-Europa (1958-1968).
- Verschillende van zijn parlementaire redevoeringen tussen 1958 en 1968 i.v.m.
sociale wetten en de arbeidsrechtbanken werden afzonderlijk gepubliceerd.
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Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 232; J. Florquin, Ten huize van, Brugge 1971,
VII, pp. 216-257; L. Hancké, Travaillisme, Antwerpen, ·z.d. Bijdragen over hem in
Transport BTB, Antwerpen 1.1.1968; Volksgazet 20.12.1977; Verslag Huldiging op
het Nationaal Kongres ABVV van 23.4.1968.

309. MALFAIT, Willy, beheerder, psychologisch assistent. Geboren te
Zingem op 17 september 1930. Zoon van Frans, en Margaretha Degroote. Huwt te Kerkhave op 21 september 1954 Gisèle De Boeverie.
Volksunie provincieraadslid voor het district Kortrijk (7 .11.1971-1.1 0.
1972 ontslag).
310. MARCHAND, Cyriel, bediende. Geboren te Klerken op 1 januari 1927. Zoon van Aloïs, en Hermina Deceuninck. Huwt te Merkern
op 19 juni 1952 Gadelieve Decoene.
Lid COO Veurne (1.7.1953-31.12.1964) en afgevaardigde voorzitter
(1.1.1965-31.12.1976).
Katholiek gemeenteraadslid van Veurne (sinds 1.1.1959) en schepen
(1.1.1965-31.12.1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (sinds 31.3.1968)
en secretaris van de Raad.
Voorzitter van de huisvestingsmaatschappij 'Veurnse Bouwmaatschappij' (sinds 1.8.1970).
Voorzitter ACW-Veurne.
Voorzitter INV A-Oostduinkerke (sinds 1.1.1978).
Lid van de beheerraden van de IVA W en WZK.
311. MARCHAND, Georges Eduard, sociaal en fiscaal raadgever.
Geboren te Ettelgem op 21 september 1935. Zoon van Henri, schepen,
en Maria Van Eeghem. Huwt te Ruddervoorde op 9 april 1959 Georgette
Degryse, schepen van Ruddervoorde en van de fusiegemeente Oostkamp.
Bestuurslid NCMV.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 7.11.1971).
312. MARECHAL, Mevrouw.
ZieVANDEN BERGHE, Odile, nr. 444.
313. MARKEY, Gerard, landbouwer. Geboren te Buiskamp op
14 mei 1926. Zoon van Marcel, bestuurslid COO, en Adrienne Bailleul.
Huwt te Buiskamp met Paula Vande Walle, bestuurslid van de Boerinnenbond.
Katholiek gemeenteraadslid van Buiskamp (1958-1964) en provincie-
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raadslid voor het district Veurne, ter vervanging van de ontslagnemende
W. Lemahieu (3.4.1962-7 .11.1971).
Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veurne-DiksmuideOostende (sinds 7.11.1971).
Voorzitter COO Veurne (1971-1977).
Ondervoorzitter BJB-Gewest Veurne. Voorzitter Boerengilde-Buiskamp en Verbond van Boerengilden van het Gewest Veurne.
Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond.
Afgevaardigde beheerder van de S.V. 'Westvlaamse Afzet Coöperatieve voor granen'.
Lid van de beheerraad van de huisvestingsmaatschappij te Veurne.
Lid van het Jeugdbeschermingscomité te Veurne.
314. MARTENS, Dieudonné Octave, bediende. Geboren te Brugge
op 29 september 1906, aldaar gestorven op 2 april 1962. Zoon van Pierre,
en Romanie Vcrduyn. Huwt te Brugge op 26 oktober 1935 Madeleine
Scheerens.
Socialistisch gemeenteraadslid van Brugge (1936-194 7) en provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-1949).
Senator voor het arrondissement Brugge (26.6.1949-1950), provinciaal
senator van West-Vlaanderen (26.4.1954-1958), opnieuw senator voor
Brugge (1.6.1958-1961) en opnieuw provinciaal senator (10.4.1961 tot
zijn dood).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c. p. 234.

315. MARTONY, Alfred, aannemer schrijnwerker. Geboren te Heist
op 1 maart 1891 , aldaar gestorven op 11 februari 1954. Zoon van Pieter,
en Anna Malfeydt. Huwt te Heist met Angèle Haerinck.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.19461949 en 4.6.1950 tot zijn dood).
• 316. MASSCHELEIN, Alfons, brouwer. Geboren te Zonnebeke op
31 januari 1862, overleden te Ieper op 3 december 1935. Zoon van
Charles, en Beatrice Mullie. Huwt te Zwevezele op 6 juni 1895 Herminie
V anderhaeghe.
Liberaal provincieraadslid voor het district Ieper (21.11.1921-1925).
317. MATTELAER, Eugène, geneesheer-tandarts. Geboren te Kortrijk op 26 juli 1911. Zoon van Pierre, en Philomene Briers. Huwt te
Knokke op 21 september 1937 Lieve De Beir.
Dokter in de geneeskunde (Leuven 1935) en licentiaat in de tandheel338

kunde (Gent).
Reserve luitenant-kolonel geneesheer.
Katholiek gemeenteraadslid van Knokke, schepen (1.1.1947-1966) en
burgemeester (1966-1973).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (11.4.1954-1958).
Lid van de Provinciale commissie voor volksgezondheid (sinds 1954)
en van de Provinciale commissie voor letterkunde (1972-1978).
Lector aan de Katholieke Universiteit te Leuven (sinds 1975).
Plaatselijk en provinciaal voorzitter en lid van de Nationale raad van
het Rode Kruis.
Nationaal voorzitter van de Geneesheren-mondartsen van België.
Nationaal bestuurslid van de anti-venerische liga.
Nationaal ondervoorzitter van de geneesheren-reserve officieren.
Bestuurslid Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.
Stichter en erevoorzitter van de stedelijke kulturele raad van Knokke.
Erevoorzitter van de stedelijke harmonie 'De zeegalm'.
Voorzitter en erevoorzitter Volksontwikkeling-Davidsfonds Knokke.
Literatuur : 7 dichtbundels: T erugblik (1966); Kring des Levens (1969); Liber
Amicitiae (1972), Houd ze brandend de Lamp (1974); De Andere Oever (1976);
Ontmoeting '(1977); Nooit de Moed opgeven (1978).
Samensteller en inleider van het Erasmusnummer van Vlaanderen (1966).

318. MAYEUR, Arthur Jozef, bestuurder van een drukkerij en vakbondsecretaris (1921). Geboren te Kortrijk op 17 december 1882, aldaar
overleden op 28 september 1954. Zoon van Julien Ferdinand, en Clémence Baert. Huwt te Kortrijk op 12 oktober 1918 Marie Louise Pieters.
Voorzitter van de vakvereniging van drukkers (1899).
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
van Kortrijk (27.5.1919 tot zijn dood), schepen (4.6.1921-31.12.1932
en opnieuw 14.4.1953 tot zijn dood) en burgemeester (2.1.1933-6.1.
1943 en 3.9.1944-2.2.1945).
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden tot provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921-1932), ondervoorzitter (1923)
en voorzitter van de Raad (1.7.1927-1932). Neemt in 1932 ontslag omwille van zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk (27.11.1932-1936).
Afgevaardigde-beheerder van de S.M. 'Drukkerij Vooruitgang' (10.1.
1923).
Voorzitter ACW-arrondissement Kortrijk (1932).
Voorzitter S.M. 'Het Volk' en van de kredietmaatschappij 'Elk zijn
huis'.
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Voorzitter S.M. 'Goedkope Woningen' (1938-1954).
Iconografie : Portret ·geschilderd door Flori Aerts, z.d. op .het Provinciaal Hof te
Brugge.
,m bliografie: P. Van Molle, o.c., p. 237; R. Tanghe en P. Vancolen, o.c., pp.
326-327.

319. MEERSSEMAN, Louis Edmond, nijveraar. Geboren te Hooglede op 14 januari 1871, overleden te Brugge op 28 maart 1949. Zoon
van Louis, en Theresia Donck. Huwt te Hooglede op 27 juni 1900 Marie
Jonckheere.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Brugge (7.6.1936. Geschorst op 27 maart 1945).
320. MELIS, Henri Joseph, bediende. Geboren te Anderlecht op 17
juni 1919. Zoon van Omer, en Helene Deceuninck.
Secretaris van senator H. Lahaye.
Stichter en voorzitter van de liberale mutualiteit 'Concordia' te Ieper
(sinds 1949).
Liberaal gemeenteraadslid van Ieper (sinds 1950) en provincieraadslid
voor het district Ieper, in opvolging van H. Lahaye die, verkozen, verzaakt aan dit mandaat (26.3.1961), sindsdien telkens herkozen.
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften.
Lid van de beheerraad van de v.z.w. 'Jeugdstadion' en de v.z.w. 'Westlandia', de Beschutte werkplaats voor mindervaliden te Ieper, de Vrije
sociale Verzekeringskas 'Maas en Schelde' te Brugge.
Lid van de bestuurscommissie van de stedelijke beroepsschool te
Ieper (sinds 1977) en van de Provinciale commissie voor Bejaardenzorg
(sinds 1970).
Voorzitter Willemsfonds Ieper en van het Provinciaal Verbond Willemsfonds-West-Vlaanderen.
Lid van de beheerraad van de bibliotheekvereniging van het Willemsfonds .
Lid van de Gewestelijke Economische Raad van Vlaanderen en van
de GOM West-Vlaanderen.
Voorzitter van 'De Blauwe Kaarters' en erevoorzitter van 'De Kaaivink' en van de Bond der onafhankelijke gepensioneerden re Ieper.
321. MESTDAGH, Victor, aannemer. Geboren te Brussel op 2 januari
1891, gestorven te Harelbeke op 2 januari 1978. Zoon van Jules, en
Maria Elisa Denyn. Huwt te Harelbeke op 15 januari 1912 Irma Vandekerckhove.
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Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (24.2.19461961).
322. MEULEMEESTER, Roger, bediende. Geboren te Lauwe op 27
maart 1920. Zoon van Maurice, en Georgette Hamelin. Huwt te Wervik
op 23 augustus 1940 Marguerite Vandenameele.
Gewestelijk secretaris Bond Moyson (sinds 1947). Bestuurslid ESPIeper (sinds 1951) en secretaris (28.11.1955-11.5. 1962 en 4.11.196631.12.1970).
Stichter en bestuurslid van de Socialistische Bond van Gepensioneerden
te Ieper (sinds 1.11.1948). Lid klachtencommissie ZIV (1.1.1956-5.5.
1970).
Lid COO Ieper (1956-5 .5.1970), lid van de verzoeningscommissie van
de COO (1959-5 .5.1970) en bestuurslid Q.L.Vrouwhospitaal (1961-1963
en 1.7.1968-5.5.1970). Lid toeziehtsraad krankzinnigentehuizen arrondissement Ieper (1.10.1956-5 .5.1970). Lid schoolraad Koninklijk Atheneum Ieper (1.1.1956-31.12.1967) en van 'Ons Tehuis' (1960-5.5.1970).
Volgt op 1 oktober 1965 de overleden A. Comyn op als socialistisch
provincieraadslid voor het district leper en behoudt dit mandaat tot de
verkiezingen van 1968.
323. MINNEKEER, Albert Charles, rekenplichtige. Geboren te Komen op 10 november 1900, overleden te Kortrijk op 22 augustus 1974.
Zoon van Alphonse Charles, stichter van de BWP te Komen, en Eudoxie
Marie Romaen. Gehuwd met Germaine Blanche Pardieu uit Bailleul
(Fr.).
Lid van het NWKW en van het hulpcomité voor de families van
krijgsgevangenen (1940-1945).
Lid van de jeugdorganisaties van de BWP.
Bestuurslid van het socialistisch syndicaat te Komen. Secretaris van
de Bond Moyson.
Socialistisch gemeenteraadslid van Komen (11.1.1927-1964) en schepen (20.1.1947-1952).
Socialistisch provincieraadslid voor het district leper (4.12.1932-1936).
Volgt op 2 oktober 1939 de ontslagnemende A. Van Keersbulck op
als provincieraadslid voor Ieper (tot 1949).
Voorzitter van het NWKW te Komen (1932-1965).
Medestichter (1945) en lid van de schoolraad van het Koninklijk Atheneum te Komen.
Ondervoorzitter van de 'Fédération des mutualités socialistes de Mouscron-Comines' (1963-1974).
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324. MISSIAEN, Victor Aloïse, hovenier. Geboren te Izegem op 23
maart 1889, aldaar gestorven op 4 november 1964. Zoon van Joannes
Henricus, en Matbilde Pharaïlde Huyghe. Ongehuwd.
Volgt op 23 juni 1927 de overleden J. Storme op als katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (tot 1936).
325. MISSINNE, Maurits Willem, onderwijzer. Geboren te Zwevezele op 8 juni 1894 en overleden te Kortemark op 25 februari 1968. Zoon
van Louis, en Anne J ulie. Huwt te Kortemark op 30 december 1924
Maria Augusta Hindriks.
Is actief in het ACW, de Christelijke Mutualiteit en de Bond der
kroostrijke gezinnen, benevens de fanfare en het Davidsfonds te Kortemark.
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (26.6.19491961).
326. MOMMERENCY, Georges, brievenbesteller. Geboren te Mannekensvere op 8 april1927. Zoon van Arthur, en Valerie Seys.
Socialistisch gemeenteraadslid van Nieuwpoort (sinds 1.1.1965) en
burgemeester (sinds 1.1.1971).
Volgt op 1 oktober 1969 de ontslagnemende R. Desmicht op als socialistisch provincieraadslid voor het district Veurne (tot 18.3.1974 ontslag,
opnieuw vanaf 17.12.1978).
Senator voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (28.4.
1974-17.12.1978).
Lid (1972) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
327. MONBALLYU, Petrus, bediende. Geboren te Heist op 15 januari 1917. Zoon van Ferdinand, en Irma Bonte. Huwt te Roeselare op
8 mei 1946 Maria D'Haene, voorzitster van Licht en Liefde voor onze
Blinden.
Vrijgestelde van de KAJ-arrondissement Brugge (1936-1940), provincie West-Vlaanderen (1940-1942) en van de Landsbond van de KAJBrussel (1942-1945).
Secretaris ACW-Arrondissement Kortrijk.
Volgt op 1 juni 1958 de overleden M. Bossuyt op als katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (tot 1977) en lid van de Bestendige
Deputatie (5.6.1958-17.4.1977) en erelid. Een van de meest markante
figuren van de na-oorlogse raad.
Lid (1958) van de Provinciale studiecommissie van de woningnood en
de nood- en krotwoningen, ondervoorzitter (1964) van de Provinciale
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commissie inzake woonbehoeften, voorzitter (1959) van de Provinciale
commissie voor sociale voorzorg, lid (1955) van de Provinciale commissie
voor de opschik van de volkswoningen, lid (1958) van de Provinciale
commissie voor volksgezondheid, lid (1966) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg, lid (1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg, voorzitter (1971) Provinciale commissie
voor wooncultuur.
Voorzitter, ondervoorzitter, lid van de beheerraad of bestuurslid van
een groot aantal instellingen en verenigingen voor sociale huisvesting :
kredietmaatschappijen (BAC te Brussel, 'Elk zijn huis' te Kortrijk),
bouwmaatschappijen (Nationale Maatschappij voor de 'huisvesting sinds
1970, 'Eigen gifte, eigen hulp' te Kuurne).
Voor lichamelijke opvoeding (VILO 'Ter Borcht' te Meulebeke sinds
1968) en Vrije tijdsbesteding.
Intercommunales WER, WES, GOM, WIER, WIT AB, WIH, enz.
328. MONTENS, Daniël, loodgieter. Geboren te Oostkamp op 12
maart 1924. Zoon van Henri, en Zénobie Cailleeuw. Huwt te Zandvoorde
op 3 mei 1947 met Martha Deketelaere.
Gewestelijk bestuurslid Algemene Centrale ABVV (sinds 21.4.1965).
Bestuurslid ABVV-arrondissement Oostende-Diksmuide-Veurne (sinds
1970).
Socialistisch gemeenteraadslid van Zandvoorde en schepen (19641970).
Gemeenteraadslid van Oostende (1973-1976).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (7 .11.19711977).
329. MORTIER, Leopold Karel, propagandist van de Christen-Werklieden. Geboren te Sint-Baafs-Vijve op 20 mei 1891 en gestorven te
Kortrijk op 31 mei 1939. Zoon van Petrus, en Louise Vanlerberghe.
Huwt te Ingelmunster Emma Degroote.
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid en schepen van A velgem en als provincieraadslid voor het district
Moeskroen (9.6.1929 tot zijn dood).
330. MULlER, Arthur Octaaf Lodewijk, doctor juris en directeur
van een coöperatieve. Geboren te Kortrijk op 25 maart 1892. Zoon van
Cyriel, apotheker, en Sylvia Dessauvage. Huwt te Roeselare op 15 juni
1921 Margriet Van W alleghem.
Studeert rechten te Leuven en aan de von-Bissing universiteit te Gent,
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behaalde er het diploma van doctor in de rechten (8.7.1918) dat na de
oorlog ongeldig wordt verklaard, en behaalde na de oorlog, voor de
Middenjury, voor de tweede maal hetzelfde diploma.
Medestichter en voorzitter van het Gents Hoogstudentenkorps 'Hou
ende Trou' (1917-1918) .
Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden tot provincieraadslid
voor het district Kortrijk (21.11.1921-1922) en lid van de Bestendige
Deputatie (7.12.1921-juli 1922).
Op 20 december 1921 wordt hij tijdens de zitting van de Raad aangevallen door de leider van de liberale fractie, zijn stadsgenoot Robert
Gillon, omwille van zijn activistische activiteiten tijdens de oorlog.
A. Mulier reageert hierop nauwelijks. De liberale pers zet de campagne
tegen hem voort. (Volgens A . Mulier was de reden tot deze aanval dat
hij en zijn vrienden voorstander waren van het kanaal Roeselare-Brugge
en de liberalen en conservatieve Kortrijkse katholieken, tegenstanders.)
Op 3 februari 1922 beslist gouverneur Janssens de Bisthoven in naam
van de Bestendige Deputatie de betrekkingen met Mulier te beperken
tot strikte dienstbetrekkingen. Op 8 februari 1922 opent de onderzoeksrechter te Gent een onderzoek. Op 11 februari 1922 wordt hij aangehouden (tot mei) en opnieuw voor zijn proces in juli, waar hij veroordeeld
wordt tot 3 jaar, vrijgelaten vóór kerstmis 1922. Tijdens zijn gevangenschap stuurde hij elke week een brief met verontschuldiging voor de zitting van de Bestendige Deputatie, om niet automatisch te worden ontslagen uit deze functie.
Ondertussen was de 'zaak Mulier' uitgegroeid tot een politieke strijd
tussen de Vlaamsnationalisten en Christen-Werklieden (gesteund door
de conservatieve katholiek Liebaert) en de liberalen en conservatieve
katholieken. Vanwege de Vlaamsnationalisten moest vooral gouverneur
J anssens de Bisthoven het ontgelden, die in gans de zaak een neutrale
maar voor Mulier onvriendelijke houding aannam. Er werd een 'Mulierfonds' opgericht dat na 1 maand reeds 12.000 fr. had bijeengebracht. De
Christen-Werklieden dreigden zelfs op 27 februari met afscheiding uit
de katholieke partij.
De figuur van gouverneur J anssens kwam anderzijds zozeer in het
gedrang dat hij zijn eigen provinciaal personeel ertoe verplichtte een brief
van steun aan hem te ondertekenen. De gouverneur ontvangt doodsbedreigingen en neemt in mei 1922 enkele weken verlof. Dank zij de tussenkomst van Prosper Poullet op 4 mei 1922 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die de repressie o.m. ten opzichte van Mulier laakt, wordt
deze laatste voorlopig vrij gelaten en bedaren de gemoederen, tot aan het
proces.
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Aldus is A. Mulier het symbool geworden van een politiek geladen
repressie. Na zijn vrijlating moest hij een nieuwe carrière opbouwen.
Hij wordt medestichter en afgevaardigde beheerder van de Algemene
Fluweelweverij en de C.V. Venex. Maar is ook politiek nog actief in de
Katholieke Vlaamsche Landsbond, waar hij o.m. in 1934 een merkwaardig referaat houdt over de gewestvorming met of zonder de provincies. Tevens is hij politiek redacteur van Het Kortrijkse Volk en medeoprichter van De Volksmacht.
Op 19 juli 1949 wordt hij tot senator gecoöpteerd (tot 1954). Hij is
ook voorzitter (1957-1963) en erevoorzitter van het Vlaams Economisch
Verbond.
Literatuur : Twee 'bijdragen vermeld bij F. Wildiers, zie bibliografie.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 249; F. Wildiers, Mulier, Arthur in Encyclopedie van de Vlaamse BewegÏI;g, Tielt 1975 deel 2 pp. 986-987; G. Demarest, De
Vlaamse Beweging te Brugge 1918-1930, Proefschrift RUG 1974-75, pp. 150-153.
Wij beschikten ook over mondelin ge mededelingen van A. Mulier en T . Schepens.
Van de aanval van R. Gilion is 'in de verslagen van de provincieraad geen spoor terug
te vinden.

331. NEIRYNCK, Roger, rekenplichtige. Geboren te Kortrijk op 22
december 1904, gestorven te Lauwe op 20 april 1975. Zoon van Joseph,
en Sophie Ryckewaert. Huwt te St.-Joris-Winge op 6 mei 1929 Maria
Sidonia Bollaerts.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (7.6.1936-26.3.
1940 ontslag).
332. NOLF, Gaston Alfons, bediende. Geboren te Roeselare op 9
januari 1899, gestorven te Kortrijk op 8 januari 1931. Zoon van Charles
Louis, en Romania Phlypo. Huwt te Roeselare op 11 november 1924
Madeleine Marie Libbrecht.
Secretaris BWP-Roeselare (1923 tot zijn dood).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Roeselare (8.11.1925
tot zijn dood) en gemeenteraadslid van Roeselare (3.1.1927 tot zijn dood) . .
Secretaris van de Socialistische Mutualiteit 'Hand aan Hand' (1931).
Bibliografie: M. De Bruyne, Honderd jaar Koninklijke Stadsharmonie van Roeselare 1867-1967, Rumbeke 1967, p. 188.

333. NOLF, Henri Thierry, architect. Geboren te Torhout op 12 maart
1869 en aldaar overleden op 9 december 1928. Zoon van Felix, en Amelie
Sans. Gehuwd met Pharaïlde Stroom.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921 tot
zijn dood) en gemeenteraadslid van Torhout (1.1.1927 tot zijn dood).
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Voorzitter Middenstandsbond Torhout.
Lid van de Provinciale commissie voor toneel en de Provinciale commissie voor het vakonderwijs.
334. NOLLET, Gerard, sociaal adviseur. Geboren te Oostende op
10 april1935. Huwt te Oostende op 28 januari 1964 Maria Deboo.
Secretaris van de Algemene Centrale van het Liberaal Vakverbond
(sinds 1962).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 10.3.1974)
en gemeenteraadslid van Oostende (sinds 1.1.1977).
Lid (1974) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
335. OLIVIER, Arthur, landbouwer. Geboren te Poperinge in 1892,
overleden te Aartrijke op 30 oktober 1956. Huwt in 1919 te Aartrijke
Adrienne Lievens. Vader van Hendrik.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921 tot
zijn dood) en lid van de Bestendige Deputatie (8.4.1924 tot zijn dood).
Eén van de meest markante figuren van de Raad. Speelt een belangrijke rol o.m. in de electrificatie van het platteland.
Voorzitter van de Belgische Boerenbond-Afdeling Aartrijke.
Lid van het Centraal Comité voor Land- en Tuinbouw.
Bestuurslid Provinciale Landbouwkamer. Lid, ondervoorzitter en
voorzitter van de Provinciale comités voor landbouw, land- en tuinbouwfilm, tuinbouw en kleinvee, veredeling van de veldvruchten en landbouwvoordrachten, Westvlaamse maatschappij tot kweekbevorderen van het
halfbloedpaard. Lid van het Provinciaal Verbond van het Werk van de
Akker.
Voorzitter van de Maatschappij voor riolering van de Westkust, lid
van de beheerraad van de Nationale Maatschappij voor Watervoorziening, de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij en de Pensioenkas voor
Provincie- en Gemeentebedienden.
Promotor van de Westvlaamse Proeftuinen en het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum te Rumbeke-Beitem (1954), dat zijn
naam draagt.
Een enorme en Shakespeariaanse persoonlijkheid.
Bibliografie: Huldiging van de Heren A. Ronse ... en A. Olivier ... 12 juli 1949,
Brugge 1949, 46 p.

336. OLIVIER, Hendrik, advokaat. Geboren te Aartrijke op 16 december 1924. Zoon van Arthur, lid van de Bestendige Deputatie, en
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Adrienne Lievens. Huwt te Kortrijk op 6 juli 1951 Nicole Depuydt (t).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 23 mei
1965) en gemeenteraadslid van Brugge (1972-1974 ontslag).
Lid van de Bestendige Deputatie (sinds 10.3.1974).
337. OOSTERLYNCK, Henri Adolphe, nijveraar. Geboren te Kortrijk op 17 januari 1907. Zoon van Paul François, en Alice Victoria
Peutermans. Huwt te Kortrijk op 14 februari 1930 Jeanne Ovijn.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (7.6.1936-27.3.
1945 geschorst).
338. PAEPE, Kamiel Achille, gepensioneerde. Geboren te Zandvoorde (Oostende) op 25 januari 1891. Zoon van Pieter, en Maria Blomme.
Huwt te Zandvoorde op 27 oktober 1920 Emma Demeulemeester.
Socialistisch gemeenteraadslid van Zandvoorde, schepen (21.6.19506.2.1953) en burgemeester (20.1.1965-31.12.1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (26.3 .19611965).
Lid (1964) van de Provinciale commissie voor lektuurvoorziening.
339. PANNECOUCKE, Felix Jules, verzekeringsmakelaar. Geboren
te Harelbeke op 25 november 1858, aldaar overleden op 23 december
1927. Huwt te Harelbeke op 19 april 1882 Amandine Marie Vanassche.
Socialistisch gemeenteraadslid van Harelbeke en voorzitter van de
Socialistische Federatie.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921
tot zijn dood).
Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn republikeinse opinie.
• 340. PAUWELS, Arthur Pascal Vincent, hotelier. Geboren te Blankenberge op 6 januari 1877 en aldaar overleden op 23 juni 1956. Zoon
van André, en Leonie Terrisse. Huwt te Blankenberge op 24 november
1906 met Marie Doetsch. Vader van Franz.
Liberaal gemeenteraadslid van Blankenberge (1921-1952), schepen
(28 .5.1921-5.7.1921 , 1.11.1932-12.3.1933 en 9.9.1944-31.12.1946) en
burgemeester (5.7.1921-31.12.1926 en 1.1.1933-31.12.1938).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (8.11.1925-1946)
en fractieleider vanaf 1933. Op 30 mei 1945 distandeert hij zich van het
voorgestelde huldetelegram aan Leopold III bij diens bevrijding.
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Voorzitter van de beheerraad van de S.V. Sportvereniging Blankenberge.
Ondervoorzitter van de Bond van Kroostrijke gezinnen.
Beheerder-stichter van het Westvlaams Beroepskrediet te Brugge.
Medestichter van de Rijksnormaalschool te Blankenberge.
Voorzitter van de Hotel-unie der kust.
Voorzitter van de Volksboekerij 'Ons Huis'.
Erevoorzitter van de Koninklijke harmonie 'Neptunus Kinderen', de
Koninklijke toneelkring 'Onder Ons', de Koninklijke Gilde St. Sebastiaan
en het Hotelverbond van Blankenberge.
Literatuur : een toneelstuk : Het zusje.
Bibliografie: Pourquoi Pas? 24.8.1934; E. Bilé, Blankenberge, een rijk verleden,
Blankenberge 1971, pp. 179-184.

341. P AUWELS, Franz, hotelier. Geboren te Blankenberge op 17
maart 1908. Zoon van Arthur, provincieraadslid en burgemeester, en
Marie Doetsch. Huwt te Knokke op 1 juni 1943 Denise Vanden Bussche.
Liberaal gemeenteraadslid van Blankenberge (sinds 4.5.1953) en schepen (sinds 5 .1.1965).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge, in opvolging van de
overleden G. Callant (1.10.1960-1971).
Lid van de beheerraad van het Westvlaamsch Beroepskrediet te Brugge, de S.V. 'Ons Huis' te Blankenberge, de Koninklijke Gilde St.-Sebastiaan.
Ondervoorzitter van de Sociale Dienst van het stadspersoneel te Blankenberge.
Voorzitter van de Koninklijke Harmonie 'Neptunus Kinderen'.
342. PAUWELYN, Jeanne, zonder beroep. Geboren te Staden op 14
september 1914. Dochter van Emile Cyrille en Emma Deconinck. Huwt
te Koekeiare op 17 juni 1944 met Georges Decaestecker.
Liberaal gemeenteraadslid van Stene (1.1.1959-1969) en van Oostende (vanaf 1.1.1970).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 7.11.1971 ).
Ontpopt zich als provincieraadslid als een specialiste in de problemen
van de kernenergie.
Bestuurslid van vaderlandslievende verenigingen. Lid (1973) van de
Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg. Lid (1972) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
343. PECCEU, Remi, landbouwer. Geboren te Boezinge op 26 februa-
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ri 1885, overleden te Zuidschote op 4 juni 1968. Zoon van Engelbert, en
Mathilde Bostyn. Huwt te Zuidschote op 7 juli 1914 Maria Pieters.
Katholiek gemeenteraadsld van Zuidschote en burgemeester (vanaf
19.8.1921).
Volgt op 1 oktober 1945 de ontslagnemende E. Gesquiere op als katholiek provincieraadslid voor het district leper. Hij behoudt dit mandaat tot
de verkiezingen van 1946.
344. PECSTEEN, Raymond.
ZieL. Schepens, o.c., p. 541.
345. PEERS, Paul. Geboren te Wakken op 7 maart 1869, gestorven te
Harelbeke op 11 augustus 1937. Zoon van Augustinus, en Octavie Blodie
Deconinck. Huwt op 30 augustus 1905 te Harelbeke Aline Valerie Lefevre. Schoonvader van Regine Geûens (zie nr. 221).
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester (vanaf 20.7.1921) van
Harelbeke.
Legt in de buitengewone zitting van 24 juni 1926 ten onrechte de eed
af als opvolger van de ontslagnemende G. Doutreligne en moet dit op
1 juli 1926 tijdens de gewone zittijd overdoen. Hij blijft katholiek raadslid tot zijn ontslag in 1927.
346. PENNINCX, Georgius, sociaal adviseur. Geboren te Antwerpen
op 13 september 1896. Zoon van Egidius, en Anna Kirchhoff. Huwt te
Brugge op 23 maart 1957 Jeanne Tadenat.
Actief in het Franse Verzet.
Commandant van de Place du Vigan (Fr.) en commandant départemental du Gard tijdens de Tweede Wereldoorlog (tot 1.5.1945).
Lid van de Hoge Raad van het gezin (sinds 1950).
Liberaal gemeenteraadslid van Knokke en provincieraadslid voor het
district Brugge (11.4.1954-1956 ontslag).
Provinciaal secretaris van het Westvlaams Verbond van het Willemfonds.
Medewerker aan de Vlaamse Gids (in 1945).
Literatuur: Y a-t-il une littérature beige? in Bulletin de l'Association Guillaume
Budé (1944 / 45).

347. PETIT, Ghislain, tuinbouwkundige landbouwconsulent. Geboren
te Wervik op 16 september 1921. Zoon van Jacques, en Marie Louise
Petit.Huwt te Campeaux (Fr.) op 26 december 1959 Jeanette Debeuf.
Provinciaal secretaris Tabaksyndicaat Wervik (vanaf 1. 9.19 5 5) en
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algemeen secretaris Federatie van Belgische Tabaksplanters (vanaf 15.11.
1959).
Lid (1957) Provinciale landbouwkamer.
Katholiek gemeenteraadslid van Wervik (vanaf 1.1.1971) en schepen
(vanaf 1.1.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (vanaf 10.3.1974).
348. PEURQUAET, Julianus Henricus Emilius, metaalbewerker. Geboren te Oostende op 30 november 1885, aldaar overleden op 4 oktober
1947. Zoon van Julianus, en Victorina Boudeloot Huwt te Oostende op
17 oktober 1908 Helena Asaert.
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostende (vanaf 1921) en schepen
(van 1933 tot zijn dood).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (8 .11.19251932).
Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veume-DiksmuideOostende (27.11.1932-1.10.1946 ontslag).
Voorzitter van de Werkrechtersraad van Oostende en van de Federatie
van Socialistische vakbonden. Stichter van de Metaalwerkersbond en van
het syndicaat van het gemeentepersoneel. Lid van de beheerraad van de
bouwmaatschappij 'De Oostendse Haard'.
Voorzitter van de S.M. 'Het Volkshuis' te Oostende.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 266.

349. PIERS, Johannes Baptist Leo, advokaat. Geboren te Oostende
op 13 juni 1920. Zoon van Frans, bankdirecteur. Gehuwd met Eugenie
Nierinck.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostende (vanaf 1946), schepen (19521958) en burgemeester (vanaf 3.1.1959).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.19461949 ontslag, opnieuw verkozen op 31.3.1968 verzaakt aan dit mandaat).
Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veume-DiksmuideOostende (26.6.1949-23 .5 .1965).
Senator voor hetzelfde arrondissement (23.5.1965-7.11.1971).
Minister-Staatssecretaris voor Openbaar Ambt en Toerisme (19.3.19667 .11.1968).
Nationaal bestuurslid NCMV.
Bibliografie : P. Van Molle, o.c., p. 272.

350. PIETERS, Andreas Victor, beambte. Geboren te Bissegem op 16
december 1942. Zoon van Remi, en Albertina Vandewalle. Huwt te
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Lendelede op 6 januari 1967 Regina Mostaert.
Licentiaat in Handels- en Financiële wetenschappen.
Chiroleider (1956-1963). Gewestelijk secretaris NCMV-Roeselare-Tielt
(sinds 1.6.1967).
Lid van de Raad van Beheer van de Nationale Sociale Verzekeringskas
Middenstand en Christelijke Mutualiteiten te Roeselare.
Lid van het dagelijks bestuur van de mutualiteit 'Verbroedering' te
Roeselare.
Lid van het Directiecomité van het Vormingsinstituut-Centrum Roeselare.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (sinds 10.3.74).
Eerste ondervoorzitter GOM-West-Vlaanderen (sinds 20.5.1975).
Literatuur : 25 jaar Middenstandswerking in het Gewest Roeselare-Izegem.

351. PITTERY, Achiel, landbouwer. Geboren te Wilskerke op 8 november 1912.
Katholiek gemeenteraadslid van Wilskerke (1938-1976) en burgemeester (1938-1976).
Dijkgraaf van de Grote West-Polder (1963-1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (23.5.19651977), voorzitter van de 4e commissie van de Raad.
Lid van de Commissie van advies voor de stedebouw van de kust
(1970-1973).
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de WIER.
352. PLEHIERS, Georges, paswerker. Geboren te Houplines op 2
april1883, overleden te Roeselare op 19 februari 1933. Zoon van Camiel,
en Marie Ludovica Lefevre. Huwt te Roeselare op 30 mei 1904 Maria
Celina Endron.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (21.11.19211925). Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn
republikeinse opinie.
353. PLETINCKX, Theodoor, ziekenhuisdirecteur. Geboren op 2
augustus 1942.
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (10.3.1974-1977).
Verzuimde ons nadere gegevens te bezorgen.
354. POLLET, Gustaaf, landbouwer. Geboren te Torhout op 4 april
1899, aldaar overleden op 28 januari 1975. Zoon van Hendrik, en Silvie
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Van Maele. Huwt te Ruddervoorde op 27 september 1927 Adronie
Andries.
Katholiek gemeenteraadslid van Torhout en burgemeester (1.1.1947 tot
zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (26.6.1949-1968).
Lid (1960) Provinciaal comité voor Tuinbouw.
355. POLLET, Jean.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 545-546.
356. PORTA, Maria Joseph Ferdinand Léon, advokaat. Geboren te
Meeswijk op 5 juli 1894. Zoon van Mathijs, en Maria Hallen. Huwt te
Oostende op 19 oktober 1920 Marguerite Dupont.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostende (6.1.1933-27.9.1974).
Volgt op 3 oktober 1935 de ontslagnemende L. Dupont op als katholiek provincieraadslid voor het district Oostende. In 1939 neemt hij ontslag omwille van zijn verkiezing, op 2 april 1939, tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 1949).
Verdedigde Leopold III tijdens de vergadering van Belgische parlementairen te Limages op 31 mei 1940 en was in 1950 voorzitter van het
Koningsblok van Oostende.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 275.

357. POTS, Julien Emiel, bediende. Geboren te Gent op 24 maart
1905, overleden te Brugge op 1 augustus 1947. Zoon van Frans, en
Helene De Schepper. Huwt te Gentbrugge op 24 februari 1908 Yvonne
Sleewaegen.
Arrondissementssecretaris ACV-Brugge (1944 tot zijn dood).
Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Assebroek en provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946 tot zijn dood).
358. POTTIE, Jan, handelsbediende. Geboren te Zwevegem op 28
december 1932. Zoon van Gustaaf, en Germana Wyseur. Huwt te Zwevegem op 7 september 1957 Mariette Soetens.
Stichter en leider van de Chirojeugd te Gullegem.
Volksunie gemeenteraadslid te Zwevegem en provincieraadslid voor het
district Kortrijk (17.4.1977-17.12.1978).
359. POTTIE, Omer, bediende. Geboren te Sint-Elaais-Winkel op 15
mei 1901. Zoon van Henri, en Blodie Eyckhout. Huwt te Halluin (Fr.)
op 28 september 1932 Julia Zulma Lameire.
352

29. Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, gouverneur 1944-1979

30. Openingszitting Provincieraad op 2 october 1978
Bovenaan van links naar rechts: gouverneur P. van Outryve d'Ydewalle, commissaris van de
regering, secretaris R. Verhelst, voorzitter St. Dousy, secretaris C. Marchand
Onderaan : de Bestendige Deputatie : P. Rosseel, H . Olivier, L. Gillon, A. Legein, H. Defauw,
Mw. B. Platteau-Van Elslande

Verkozen op de lijst van de Christen-Werklieden als gemeenteraadslid
(1.1.1933) en schepen van Waregem (ontslag op 1.10.1946).
Volg~ op 21 november 1933 de ontslagnemende J. Coussens op als
provincieraadslid (Chr.-Werk!.) voor het district Kortrijk (tot 1936).
Vakbondsecretaris ACW.
360. PROOT, Henri Jozef, landbouwer. Geboren te Koekeiare op 24
februari 1867, aldaar gestorven op 25 mei 1935. Zoon van Augustijn, en
Rosalie Adriaens. Gehuwd met ene Vandenbussche.
Medestichter en voorzitter van de S.M. Brandverzekering Koekeiare
(1889 tot zijn dood).
Bestuurslid (1890) en voorzitter (1920-1935) van de Landbouwcomice
Torhout.
Stichter en voorzitter van de Boerengilde-Koekelare (1891 tot zijn
dood) en van de Paardenverzekering (1906 tot zijn dood).
Voorzitter van de Landbouwmaatschappij (1890 tot zijn dood).
Medestichter (1910) en voorzitter (1920-1935) van de turnclub en de
fanfare Sint-Joris (vanaf 1920).
Richtte circa 1923 de gemeentelijke electriciteitsregie van Koekeiare op.
Katholiek gemeenteraadslid, schepen (vanaf 1.1.1909) en burgemeester
van Koekeiare (1911-31.12.1926 en 1.1.1933 tot zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (21.11.1921
tot zijn dood).
361. PYPE, Charles, nijveraar. Geboren te Menen op 28 juli 1906,
aldaar gestorven op 30 maart 1974. Zoon van Léon, gemeenteraadslid,
en Flavie Vanden Abeele. Huwt te Harelbeke op 8 oktober 1930 Marie
Thérèse Van de Putte, voorzitster Middenstandsvrouwen en NWKW.
Katholiek gemeenteraadslid (14.1.1939-31.12.1946 en vanaf 1953) en
schepen van Harelbeke (17.1.1953-31.12.1955 en 1.1.1959-1.03.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (11.4.1954-23.5.
1965) en voor het district Harelbeke (23 .5.1965-7.11.1971).
Stichter van de Bouwbeurs te Harelbeke. Voorzitter van het NCMV en
van het Davidsfonds. Bestuurslid van Eendracht en Vrijheid.
Lid (1954) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de
woningnood.
362. RABAU, Arthur, handelaar. Geboren te Ramskapene (Nieuwpoort) op 1 april 1875, gestorven te Brugge op 5 juli 1928. Zoon van
Ludovicus, en Eugenia Sobry.
Liberaal gemeenteraadslid van Diksmuide (9.5.1921-1.6.1928) en
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schepen (8.5.1925-7.1.1927).
Liberaal provincieraadslid voor het district Diksmuide (21.11.1921 tot
zijn dood).
363. RAMON, Alphonse, handelaar. Geboren te Torhout op 3 februari 1888, aldaar overleden op 7 mei 1973. Zoon van Pauline Ramon.
Huwt te Torhout op 21 mei 1909 Marie Thérèse Vanbiervliet
Socialistisch gemeenteraadslid van Torhout (1921-16.10.1953) en
dienstdoende schepen (2.8.1945-19.2.1947).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.19211949). Legt op 6 december 1921 de eed af onder voorbehoud van zijn
republikeinse opinie.
364. REYNAERT, Mauritius Carolus, bankwerker. Geboren te Oostende op 17 november 1900, aldaar gestorven op 24 juni 1962. Zoon van
Leon, en Eugenia Vincke. Huwt te Oostende op 7 april 1923 met Irma
De wulf.
Gewestelijk secretaris ABVV en secretaris ACOD-gemeentepersoneel,
kleding, mijnwerkers en diamant- Federatie Oostende.
Voorzitter Vrije Zwemmers van Oostende en ondervoorzitter Arbeiderswatersportbond van België.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.1946
tot zijn dood) en gemeenteraadslid Oostende (6.1.1947 tot zijn dood).
Lid beheerraad Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij.
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
365. RONSE, Alfred Jozef.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 551-552.
366. ROSSEEL, Aimé, drogist. Geboren te Izegem op 14 februari
1902, gestorven te Pittem op 13 januari 1970. Zoon van Albert, en Irma
Vanlerberghe. Huwt in eerste huwelijk te Izegem op 16 september 1930
Lia Stragier, en in tweede huwelijk te Pittem op 15 oktober 1957 Paula
Thiers.
Katholiek gemeenteraadslid van Izegem (3.1.1947-31.12.1964) en provincieraadslid voor het district Izegem (11.4.1954-1965).
Voorzitter NCMV-Izegem en ondervoorzitter NCMV-Gewest Roeselare-Izegem.
Bestuurslid van de Kamer van Ambachten en Neringen van WestVlaanderen.
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367. ROSSEEL, Palmer, bediende. Geboren te Bavikhove op 7 juli
1926. Zoon van Maurice, en Maria Duchi. Huwt te Bavikhove op 17
oktober 1953 Jeanine Devos.
Secretaris ACW (vanaf 1.6.1951), secretaris Christelijke Mutualiteit
(1.6.1951-1.4.1972) en secretaris ACV (1.6.1951-1.4.1972).
Katholiek gemeenteraadslid van Bavikhove (6.1.1953-1976), eerste
schepen (6.1.1953) en burgemeester (14.1.1953-31.12.1976).
Gemeenteraadslid van de fusiegemeente Harelbeke (2.1.1977-27.4.1977
ontslag).
Katholiek provincieraadslid voor het district Harelbeke (vanaf 17.4.
1977) en lid van de Bestendige Deputatie (vanaf 22.4.1977).
Bestuurslid van de fanfare van Bavikhove.
368. ROSSON, François, bediende. Geboren te Lissewege op 16
november 1919. Zoon van Henricus, en Eromerenee Gunst. Huwt te
Lissewege op 11 februari 1953 met Maria Verroeren.
Voorzitter-stichter van de verzetsgroep Fidelio-Sector Lissewege-Zeebrugge-Brugge. Oorlogsvrijwilliger 1940-1945 bij de Commando's.
Bestuurslid NSB-Lissewege.
Socialistisch gemeenteraadslid van Lissewege (1.1.1947-1970) en burgemeester (31.5.1953-31.12.1970). Gemeenteraadslid van Groot-Brugge
(1.1.1971-25.4.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (26.3.1961-71).
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften.
Lid van de beheerraad van de bouwmaatschappij 'Het Lindenhof' te
Blankenberge (vanaf 3.4.1975).
Lid toeziehtscomité op de psychiatrische instituten (vanaf 1.8.1965).
369. ROTSAERT, André, bediende. Geboren te Tieltop 18 december
1930. Zoon van Jan, schepen en provincieraadslid, en Irma Viaene. Huwt
te Tieltop 18 mei 1957 Denise Vande Walle.
Katholiek gemeenteraadslid van Tielt (vanaf 1.1.1959) en schepen
(vanaf 1.1.1965).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (vanaf 31.3.1968).
370. ROTSAERT, Jan, bediende. Geboren te Tielt op 20 december
1896 en aldaar overleden op 10 april 1955. Zoon van François, en Anna
Hochepied. Huwt te Loppem Irma Viaene. Vader van André, schepen
en provincieraadslid.
Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Tielt en provincieraadslid
voor het district Tielt (van 24.2.1946 tot zijn dood).
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371. ROUSERÉ, Joseph, groothandelaar. Geboren te Poperinge op
31 mei 1905. Zoon van Alphontius, en Sylvie Yperman. Huwt te leper
op 26 juni 1934 Simona Lamoot.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (26.6.1949-1950).
372. SAELENS, Honorius, landbouwer. Geboren te Gits op 13 oktober 1903, gestorven te Roeselare op 31 mei 1975. Zoon van Hendrik,
en Leontina Deceuninck. Huwt te Gits op 7 september 1931 Maria
Wydooghe.
Voorzitter van de Boerengilde te Gits.
Katholiek gemeenteraadslid van Gits (van 1.1.1939 tot zijn dood) en
schepen (1.1.1939 tot zijn dood).
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (26.3.1961-1965).
Voorzitter Milac en Bond van de Derde Leeftijd.
373. SAELENS, Juliaan, bediende. Geboren te Beernem op 12 mei
1914. Zoon van Alphonse, en Juliana Walleyn. Huwt te Beernem op 12
mei 1937 Maria Coens.
Bestuurslid KAJ (1929-1937) en bestuurslid Christen MutualiteitBeernero (vanaf 1945).
Vrijgestelde ACV (vanaf 1.11.1946).
Katholiek gemeenteraadslid van Beernem (1952-1976) en provincieraadslid voor het district Brugge (1.6.1958-1965).
374. SAELENS, Omer, bediende. Geboren te Lauwe op 24 januari
1897, overleden te Rekkern op 11 juni 1965. Zoon van Jean, en Marie
Vanhoenackere. Huwt te Lauwe op 6 april1918 Adrienne Sioen.
Socialistisch gemeenteraadslid van Menen ( 1926 tot zijn dood) en
schepen (1953-1958).
Volgt op 9 juni 1929 J. Decaninek op die, verkozen, verzaakt aan dit
mandaat, als socialistisch provincieraadslid voor het district Menen. Hij
behoudt dit mandaat tot zijn dood. In de raad speelt hij een belangrijke
rol.
Secretaris (5 .11.1944-1.2.1962) en lid van de beheerraad (tot zijn
dood) van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van West-Vlaanderen-Zetel Menen en lid van de beheerraad en het beheerscomité van het
Nationaal Verbond te Brussel (5.11.1944-1.2.1962).
Stichter en secretaris (4.3.1946-1.2.1962 en lid van de raad van beheer
tot zijn dood) van het Medisch instituut van de Socialistische mutualiteit
te Menen.
Lid van de beheerraad en het beheerscomité van de Socialistische
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Vooruitziende Vrouwen van West-Vlaanderen (5.11.1944 tot zijn dood).
Lid (1948-1958) van de Provinciale commissie van sociale voorzorg,
lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Secretaris (31.3.1958-1.2.1962) en lid van de beheerraad en het beheerscomité (tot zijn dood) van het 'Socialistisch Volkshuis' te Menen.
375. SAGAERT, Norbert, bediende. Geboren te Roeselare op 20 oktober 1933. Zoon van Oscar en Marguerite Holvoet. Huwt te Ardooie op
20 augustus 1955 Gisèle Lammertin.
Secretaris Bureau voor Sociaal dienstbetoon ABVV (1958-30.9.1973).
Gewestelijk vakbondsecretaris voor de sectoren kleding en aanverwante
vakken (vanaf 1.10.1973) en Belgische transportarbeidersbond van Midden- en Zuidwestvlaanderen (vanaf 1.3 .1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Roeselare (31.3.19681971 en vanaf 17.4.1977).
Socialistisch gemeenteraadslid van Roeselare (vanaf 1.1.1971).
Bestuurslid Studiekring Lode Zielens, Centrale voor socialistisch kultuurbeleid, enz.
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
376. SAMYN, Antoon, bediende en advokaat (vanaf 1931). Geboren
te Sint-Joris (IJzer) op 16 april 1898, overleden te Boechout (Antwerpen)
op 21 januari 1977. Zoon van Camiel Theophiel, en Blodia Sophia Verfaillie. Gehuwd met Elisa Bertha Decat.
Medestichter (1919) van de Frontpartij-afdeling West-Vlaanderen en
van het Katholiek Vlaams Nationaal Verbond (van West-Vlaanderen) in
1925, bestuurslid, secretaris (1926) en voorzitter van de Brugse afdeling
(1930). Ondertekent in oktober 1931 de uitsluiting van Joris Van Severen
uit het KVNV.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Diksmuide
(20.12.1925-1933 ontslag) en fractieleider (1932-1933).
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Diksmuide (1926-1931) en
schepen (1926-1931).
Provinciaal voorzitter en hoofdbestuurslid VOS.
Bibliografie : M. Boey, Samyn, Antoon in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt 1975, deel 2, p. 1382.

377. SANSEN, Valère, drukker. Geboren te Poperinge op 1 maart
1885 en aldaar overleden op 3 april 197 6. Zoon van Achiel, en Celina
Decorte. Huwt te Roeselare op 18 juli 1914 Magdalena Vanneste.
Stichter, uitgever en drukker van het weekblad H et Wekelijks Nieuws.
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Katholiek gemeenteraadslid van Poperinge (14.1.1933-1944) en schepen (31.1.1939-10.11.1944 ontslag) .
Katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge (11.4.19541958).
Bibliografie: Het W ekelijks Nieuws. Uitgave der drukkerij Sansen te Poperinge.
(Jubileum-brochure), Poperinge 1955; 100 jaar drukkerij Sansen 1869-1969. 65 jaar
nieuwsweekblad 1904-1969. Het Wek elijks Nieuws, Poperinge 1969.

378. SCHEERLINCK, Gustaaf, constructeur. Geboren te Uitkerke op
23 maart 1923. Zoon van Leon, en Alice Vermeulen. Huwt te Ooike op
1 mei 1952 Georgette Van Poucque.
Stichter en voorzitter van de Vrije Volkspartij te Uitkerke (4.4.196315.12.1965).
Voorzitter PVV-Uitkerke (15.12.1965-5.5.1970) en PVV-Blankenberge (5.5.1970-28.4.1975).
Liberaal gemeenteraadslid Uitkerke (30.9.1966-31.12.1970).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 10.3.1974).
Voorzitter van de S.M. 'Lindenhof' te Blankenberge (10.1.1971-21.5.
1975).
379. SCHRAMME, Joseph, advokaat. Geboren te Brugge op 22 april
1870, aldaar gestorven op 25 mei 1941. Zoon van Joseph. Gehuwd met
Irma Stauthamer.
Doctor in de rechten (Leuven 1891). Voorzitter van de Katholieke
Voorwacht. Katholiek gemeenteraadslid (1895) en schepen van Brugge
(1901-1919). Leider van de conservatieve en fransgezinde vleugel in de
katholieke partij na de oorlog.
Sticht op 1.1.1928 La Flandre maritime.
Ere-voorzitter van de Katholieke Burgersgilde, vormt met deze laatste
een scheurlijst voor de provincieraadsverkiezingen van 1929 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1932.
Verkozen als katholiek provincieraadslid voor het district Brugge
(9 .6.1929-1932).
Literatuur: Jaarlijksch verslag Katholieke Voorwacht Brugge 1 oktober 1893,
Brugge 32 p. ; Des Wateringues, Bruxelles-Bruges 1899, 200 p.; Lettre adressée à
M . Ie baron H. Ken ·yn de Lettenhove. Bruges 1903, 13 p.; Les Polders, Bruges 1904;
Au bagne de Sedan ... , Bruxelles 1919, 79 p.; Allocution prononcée à ['ouverture
de l'exposition paroissiale de S. Walburge Ie .. . 25 octobre 1925, Bruges 1925;
Z eebrugge, Bruxelles et Liège 1928, 26 p.; L es installations maritimes be/ges, Anvers
1928, 14 p.
Bibliografie : Joseph Schramme, avocat, échevin de l'instruction publique et des
Beaux-Arts in A. Mansch, Geistige W elt Gallerie van Z eitgenossen .. ., Berlin (1901),
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n.p.; G. Demarest, De Vlaamse Beweging te Brugge 1918-1930, Proefschrift RUG
1974-1975, pp. 186-189 en 248-249; A. Van Oyen, De katholieke partij te Brugge
1930-1940, Proefschrift RUG 1975-76, p. 86.

380. SCHROEDERS, Alfons, hotelier. Geboren te Munster-Bilsen op
25 juni 1893 en gestorven te Oostende op 26 oktober 1956. Zoon van
Jean. Huwt te Gravesend (Gr.-Br.) op 4 september 1914 Winifred Radder.
Ofschoon verkozen op de lijst Rex wordt hij op 27 december 1944
aangeduid als provincieraadslid voor het district Oostende, in opvolging
van K. Louwers die overleden is. Op dat ogenblik verblijft hij in Engeland. Hij zal nooit de eed afleggen, en geen enkele zitting van de Raad
bijwonen. In 1946 is hij geen kandidaat meer.
381. SECELLE, René, arbeider RTT. Geboren te St.-Joris-ten-Distel
op 11 september 1910. Zoon van Edmond, en Blodie Van Poucke. Huwt
te St.-Joris op 22 mei 1942 Angèle Mouton.
Bode van het ABVV en BSP en secretaris van de Bond Moyson te
St.-Joris-ten-Distel.
Socialistisch gemeenteraadslid van St.-Joris (1.1.1947-31.12.1976) en
de fusiegemeente Beernem (sinds 1.1.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (7 .11.1971-77).
Bestuurslid van het feestcomiteit van St.-Joris (sinds 1950).
Voorzitter van de Duivenmaatschappij 'Nu of Nooit' (sinds 1.4.1956).
382. SEDEYN, Guido, advokaat. Geboren te Ieper op 11 december
1943. Zoon van Georges, gemeenteraadslid te Elverdinge en commandant
van de Brandweer, en Martha Cambier. Huwt te Kortrijk op 14 mei
1969 Nadine D'Hondt.
Lid van de raad van beheer van het Vormingsinstituut van West-Vlaanderen (1 .2.1972-31.12.1977).
Volgt op 2 oktober 1972 de overleden 0. Ceenaeme op als katholiek
provincieraadslid voor het district Ieper (tot 1977).
Lid van de raad van beheer van de Christelijke mutualiteiten-arrondissement Ieper (vanaf 22.10.1972).
Bestuurslid (21.3.1973-6.12.1976) en voorzitter (21.3 .1973-14.1.1975)
NCMV-Ieper, ondervoorzitter NCMV-Gewest Ieper (1964-1977).
Lid van de beheerraad van de Westvlaamsche Electriciteitsmaatschappij (1973-1977).
Medestichter van de Jonge Ekonomische Kamer van Ieper-PoperingeWervik.
Bestuurslid Atletiek Club Ieper.
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383. SEGIER, Alfons, propagandist ABVV. Geboren te Rekkern op
1 december 1886, overleden te Gent op 30 mei 1953. Zoon van Eugenie
Segier. Huwt te Ingelmunster op 11 januari 1909 Emilie Marie Rigole.
Socialistisch gemeenteraadslid van In gelmunster (2. 7.1921-5.1.1934,
opnieuw verkozen op 16.10.1938, verzaakt aan dit mandaat op 3.1.1939).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Izegem (8.11.1925-32).
Lid van de COO (16.12.1936-31.12.1942).
Bestuurslid en voorzitter van de textielcentrale van het ABVV.
384. SENAEVE, Achilles, bediende. Geboren te Keiem op 26 november 1904. Zoon van Pamphiel, en Allona Travers. Gehuwd met Adrienne
Elisa Mares.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Gistel (9 .1 0.1932-18.5.
1945) en schepen (6.8.1941-1944).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Oostende, aangesteld op 2 oktober 1939 in opvolging van de ontslagnemende J. Van
Steenlandt. Op 27 december 1944 geschorst en bij Regentsbesluit van
10 februari 1945 vervallen verklaard.
385. SERCU, Arthur, wever en vakbondsecretaris. Geboren te Roeselare op 28 juli 1895 en aldaar overleden op 11 november 1969. Zoon
van Jules Alfons, en Clementina Maria Kinsabil. Huwt te Willate (Fr.)
op 28 mei 1918 Marie Vanneste.
Bode ABVV (1925), secretaris van de Federatie van Socialistische
Vakbonden van Roeselare en omliggende (1926-1933), voorzitter gewestelijke afdeling van de textielcentrale (1933-1945). Lid van de Unie
voor Hand- en Geestesarbeiders (1940-1941). Voorzitter ESP-arrondissement Roeselare (vanaf 1946).
Socialistisch gemeenteraadslid van Roeselare (1.1.1927 tot zijn dood)
en schepen (1.1.1965 tot zijn dood).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Roeselare in opvolging
van de overleden G. Nolf (21.4.1931-1946).
Volksvertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare-Tielt (17 .2.
1946-27.12.1961 ontslag).
Ere-voorzitter Socialistische harmonie 'Door strijd naar Kunst' (vanaf
1946).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 298; M. De Bruyne, o.c., p. 188; H. Decancq,
Biografie van een Jonge Vijftiger (Door Strijd naar Kunst), Roeselare 1972, passim.

386. SERRUYS, Henri Louis Emile, ingenieur. Geboren te Oostende
op 25 april 1888, gestorven aldaar op 25 januari 1952. Zoon van Désiré,
......

~
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en Louise Jean. Huwt te Eernegem op 14 september 1921 Blanche Vansieleghem.
Volgt op 9 juni 1929 J. Van Sieleghem op die, verkozen, verzaakt aan
dit mandaat, als liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (tot
1932).
Liberaal gemeenteraadslid van Oostende (1933 tot zijn dood) en burgemeester (18.5.1940-29.10.1941 en 8.9.1944 tot zijn dood).
Leidt de heropbouw van Oostende.
387. SEYNAEVE, Gilbert, nijverheidsbediende. Geboren te Gullegem
op 26 september 1938. Zoon van Oscar, burgemeester, en Marie Louise
Samyn. Huwt te Gullegem op 3 augustus 1963 Laurette Vanhoutte.
Katholiek gemeenteraadslid van Gullegem (1.1.1971-31.12.1976) en
de fusiegemeente Wevelgem (sinds 1.1.1977).
Burgemeester van Gullegem (1.1.1971-31.12.1976) en de fusiegemeente Wevelgem (sinds 1.1.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (sinds 17 .4.1977).
Bestuurslid van tal van sociale organisaties.
388. SEYNHAEVE, Camiel Jeröme, bediende. Geboren te Dadizele
op 13 oktober 1900, overleden te Menen op 24 juni 1967. Zoon van
Charles, en Marie Vandewalle. Huwt te Menen op 27 mei 1933 Elvire
Gel dof.
Socialistisch gemeenteraadslid van Ledegem (2.1.1939 tot zijn dood).
Voorzitter ESP-Ledegem (1946-1967).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Roeselare (11.4.19541958 en 26.3.1961-28.4.1964 ontslag).
Lid (1956) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid
(1964) van de Provinciale Toneelcommissie.
Senator van het arrondissement Roeselare-Tielt (21.5.1964-juni 1965
ontslag).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 299.

389. SEYS, Valère, handelaar. Geboren te Ieper op 14 mei 1882 en
er overleden op 6 juli 1967. Ongehuwd.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (4.12.1932-1936).
390. SIBILLE, Paul, brouwer. Geboren te Staden op 27 juni 1900.
Zoon van Franciscus Alphonsus, en Adriana Maria Plancke. Huwt te
Kortemark op 23 november 1922 Jacqueline Augustine Van Elslander.
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (26.6.1949-1950).
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Liberaal gemeenteraadslid van Eernegem (10.1.1953-31.12.1958 en
1.1.1970-31.12.1976) en schepen (1.1.1970-31.12.1976).
391. SIX, Raphaël. Geboren te Vlamertinge op 12 september 1894 en
gestorven te Ieper op 6 oktober 1971 . Zoon van Cyriel, en Marie Louise
Parret. Huwt te Poperinge op 12 augustus 1925 Esther Verbeke.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Vlamertinge en schepen
(13.1.1927-1944).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper (9.6.
1929-1944). Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard door
het Regentsbesluit van 10 februari 1945.
392. SMISSAERT, Henricus, drukker-uitgever. Geboren te Oostende
op 17 juli 1899. Zoon van Aimé, gemeenteraadslid, en Maria Houvenaghel. Huwt te Oostende op 8 december 1936 Simonne Dekeyser, handelaarster.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostende (19.1.1933-23.2.1946) en
schepen (18.5 .1940-14.11.1941 afgezet).
Adviseur van het NCMV.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.1946-31.3.
1968) en lid van de Bestendige Deputatie (27.2.1946-31.3.1968). Erelid.
Lid van de beheerraad van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij
(4.6.1946-2.6.1970) en voorzitter (26.7.1946-2.6.1970).
Lid van de beheerraad van het Zeewetenschappelijk Instituut (19471958).
Ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor de Zeevisserij
(1947-31.3.1968).
Lid van de beheerraad van de Stichting Helena en Isabella Godtschalk
(sinds 21.3 .1952).
Lid (1952) van de studiecommissie van het grensarbeidersvraagstuk
Lid van het Provinciaal comité tot bevordering van het bedrijfsleven
(1952).
Ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor Zwem- en Reddingsbrevetten (1.1.1953-31.12.1968).
Medestichter, lid van de beheerraad en ondervoorzitter van 'Interpublic', later genaamd 'Inter-regie' (14.10.1955-13.6.1962) en voorzitter
(13.6.1962-2.6.1970).
Medestichter en ondervoorzitter van Westtoerisme (28.2.1957-31.3.
1968).
Voorzitter van de Bedrijfsraad voor de zeevisserij (21.6.1957-27.6.73).
Bestuurslid van het Fonds Maurits Bossuyt (16.5 .1958-31.3.1968).
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Voorzitter van de beheerraad van de Tussengemeentelijke Vereniging
voor het Zuiveren der Afvalwaters van de Kust (17.6.1958-16.5.1968) en
lid van de Hoge Raad voor de Zuivering van het afvalwater (vanaf 1959).
Medestichter en voorzitter van de raad van beheer en ondervoorzitter
van de algemene raad van de Westvlaamse Economische Raad (2 7 .11.
1959-31.3.1968), tevens voorzitter van de beheerraad van het Westvlaams
Economisch Studiebureau (27.11.1959-31.3.1968).
Medestichter en lid van de beheerraad van het Vormingsinstituut voor
Kleine en Middelgrote Ondernemingen (sinds 22.1.1960).
Lid van de Commissie van Advies inzake de ruimtelijke ordening en de
stedebouw voor de kuststrook (1960-20.9.1968).
Medestichter en lid van de beheerraad van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E3 (9 .2.1963-16.10.1965).
Lid van de beheerscommissie van de Rechtspersoonlijkheid van het
Rijksstation voor Zeevisserij (sinds 4.12.1963).
Lid van de raad van beheer van de propagandavereniging voor meer
visverbruik ( 1963-1968).
Lid (1964) van de Westvlaamse Raad voor de Bibliotheken.
Lid van het Beheerscomité van de Openbare sector voor de electriciteit
(2.7.1965-18.7.1968).
393. SOBRY, Marcellus Ludovicus Cornelius, veearts. Geboren te
Adinkerke op 7 november 1894, gestorven te Roeselare op 5 april 1978.
Zoon van Emilius en Maria Vandenbussche. Huwt te Diksmuide op 4
maart 1923 Germania Demolder.
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide, in opvolging
van de overleden H. Proot (1.10.1935-1936).
Senator van het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (24.5 .
1936-1965).
Literatuur : De voornaamste besmettelijke ziekten bij het rundvee en het paard,
Brasschaat 1932, 140 p .
Bibliografi e : P. Van Molle, o.c., p. 302.

394. SOENEN, Camelia, zonder beroep. Geboren te Oostakker op
14 december 1933. Dochter van Roger, professor aan de RUG, en Irène
Defraeye. Huwt te St.-Amandsberg op 4 nov. 1954 Ferdinand Mollet.
Volksunie provincieraadslid voor het district Brugge (10.3.1974-17.12.
1978) en gemeenteraadslid van Oostkamp (sinds 1.1.1977).
Lid (1974) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
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395. SOENENS, Isidoor. Geboren te Ingelmunster op 7 februari 1901
en gestorven te Aalter op 15 mei 1973. Zoon van Juliaan, en Pharaïlde
Pattyn. Huwt te Ingelmunster op 22 juli 1929 Gerarda Gabrielle Goeminne.
Volgt op 7 juni 1936 R. Tollenaere op die, verkozen, verzaakt aan dit
mandaat, als Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Izegem. Op 27 december 1941 neemt hij ontslag.
396. SOETENS, Joseph-Albert, advokaat. Geboren te Sint-Jaos-Molenbeek op 31 oktober 1914, gestorven te Herent op 26 oktober 1971.
Zoon van Henri Yvo, en Marie Céline De Coene. Huwt te Moeskroen
met Irène Flore De Berdt.
Liberaal gemeenteraadslid van Moeskroen.
Liberaal provincieraadslid voor het district Moeskroen (6.6.1949-1950).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 216.

397. SOMERS, Roger, bediende. Geboren te Oostkamp op 18 oktober
1928. Zoon van Gerard, steenhouwer, en Marie Bremeesch. Huwt te
Brugge op 22 november 1952 Christiane Claeys.
Bediende ABVV (sinds 12.10.1953) en gewestelijk secretaris Bond
Moyson (sinds 1.1.1964).
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostkamp (sinds 1.1.1970) en provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 17 .4.1977).
398. SOUDANT, Marcel, turnleraar, licentiaat Lichamelijke Opvoeding. Geboren te Menen op 15 juli 1924. Zoon van Louis Joseph, en
Bertha Van Hoecke. Huwt te Menen op 31 juli 1950 Raymonde Hortense
Crepeele, bestuurslid Liberale Jeugd Menen en provinciaal commissaris
PVV-Jongeren-West-Vlaanderen.
Voorzitter Liberale Jeugd Menen (1951-1964), voorzitter PVV-Jongeren-Federatie Kortrijk (1957-1960), Provinciaal commissaris PVV-Jongeren-West-Vlaanderen (1958-1960).
Lid nationaal hoofdbestuur van het Liberaal Vlaams Verbond (19531970) en lid van het dagelijks bestum; (1968-1970).
Secretaris (1959-1962), ondervoorzitter (1962-1964) en voorzitter
(1964-1970) PVV-Menen.
Liberaal gemeenteraadslid Menen (1.1.1960-1964 en 1.1.1970-eind
1970).
Secretaris (1962-1963) en voorzitter (1964-1970) PVV-Federatie
Kortrijk.
Lid Nationaal Hoofdbestuur PVV (1964-1970).
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Liberaal provincieraadslid voor het district Menen (23.5.1965-1971).
Voorzitter Provinciaal verbond van de PVV-West-Vlaanderen (1966).
Bestuurslid van het Willemsfonds Menen (1968-1970 en vanaf 1976).
Lid (1968) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
399. SPEYBROUCK, Jozef, kinderarts. Geboren te Ieper op 2 december 1930. Zoon van Geerard, en Alice Maréchal. Huwt te Roeselare op
2 mei 1959 Maria Johanna Rommel.
Voorzitter van Het Vlaamse Kruis-Afdeling Brugge (10.6.1964-2.11.
1975), Provinciaal voorzitter (sinds 5.9.1971) en Nationaal Algemene
Ondervoorzitter (sinds 10.10.1975).
Volksunie provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 17 .4.1977)
en fractieleider.
Literatuur : Moderne medische hulpmiddelen tot physisch gezond leven bij het
kind in Verplegenden en gemeenschapszorg, 1963; De psychologische benadering
van het kind in het ziekenhuis in idem, 1975.

400. STAES, Cyrillus Valerius, schoenfabrikant. Geboren te Izegem
op 16 juni 1877, aldaar overleden op 14 maart 1958. Zoon van Franciscus, herbergier, en Actelia Cecilia Bogaert. Ongehuwd.
Katholiek gemeenteraadslid te Izegem, schepen (15 .6.1921-19.8.1921)
·en burgemeester (19 .8.1921-10.1.1945- afgezet tijdens de oorlog).
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (8.11.1925-1954).
Vanaf 1928 zeer degelijk verslaggever over de begrotng. Eén van de
meest opvallende persoonlijkheden in de Raad.
Lid van de Bestendige Deputatie (28.12.1944-27.2.1946).
401. STEURBAUT, Triphon, bediende RTT. Geboren te Munkzwalm
op 3 oktober 1911. Zoon van Casimire, en Irma Maria Bovyn. Huwt te
Waregem op 2 oktober 1935 Germaine Marie Alice Destoop.
Communistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (24.2.19461949).
402. STEUX, Anthime, vakbondsecretaris. Geboren te Dottignies op
18 september 1910. Zoon van Emile, gemeenteraad- en provincieraadslid,
en Hélène Céline Coudoux. Huwt te Dottignies op 17 februari 1934
·Céleste Alice Terryn.
Bestuurslid POE-Dottignies (voor 1940).
Socialistisch (?):gemeenteraadslid te Dottignies.
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Communistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen, in opvolging van de ontslagnemende G. De Decker (11.3.1947-1949).
Bibliografie: I. Deroubaix, o.c., p. 223.

403 . STEUX, Emile, afgevaardigde-beheerder van een coöperatieve.
Geboren te Dottignies op 19 maart 1883, aldaar overleden op 22 augustus
1942. Zoon van Alfred, en Sidonie Carrette. Gehuwd in eerste huwelijk
met Hélène Coudoux (t) en in tweede huwelijk te Dottignies op 20 juli
1914 met Julia Barbe Bouckaert.
Stichter en voorzitter van de POB-Dottignies.
Socialistisch gemeenteraadslid van Dottignies (vanaf 1921) en provincieraadslid voor het district Moeskroen (21.11.1921 tot zijn dood).
Uitgever van het propagandistisch socialistisch maandblad La Petite
feuille ouvrière.
Bibliografie: J. Derouba.ix, o.c., p. 223.

404. STORME, Jozef, bediende. Geboren te Wervik op 2 juli 1913.
Zoon van Emiel, lederhandelaar, en Emma Lelieur. Huwt te Proven op
23 oktober 1948 Anna Gruwez, regentes en gemeenteraadslid te Wervik
(1953-1958).
Bediende-propagandist van het ACW-arrondissement Ieper (1.1.193830.9.1940).
Gemobilizeerd, maakt de 18-daagse veldtocht mee, krijgsgevangen (tot
1.10.1940). Gemeentebediende Wervik (1.10.1941-31.1.1946).
Secretaris CVP-Wervik (vanaf 1945) en lid arrondissementeel hoofdbestuur (vanaf 1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (24.2.1946-7 .11.
1971), lid van de Bestendige Deputatie (27.2.1946-7.11.1971) en erelid.
Eén van de markante persoonlijkheden van de Raad.
Voorzitter ACW-Wervik (1946-1967).
Lid arrondissementeel en provinciaal hoofdbestuur ACW (1946-1978).
Ondervoorzitter van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg
(1948-1958).
Voorzitter (1950) van de Provinciale commissie voor de opschik van de
volkswoningen, ondervoorzitter van de Provinciale commissies voor Toneel, Schone Kunsten, Vakale Kunst, Muziektornooien, Letterkunde,
Bibliotheken, Volksontwikkeling, Toneelvoorstellingen, enz.
Lid (1952) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid, lid
(1952) van de studiecommissie van het grensarbeidersvraagstuk, ondervoorzitter (1966) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg, lid (1971) van de Provinciale commissie voor bijzondere jeugdzorg.
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Lid van het comité van toezicht van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen (28.5.1946-12.9.1949), lid van de raad van beheer
(12.9.1949-2.8.1958), ondervoorzitter (2.8.1958-14.6.1967) en voorzitter
(sinds 14.6.1967).
Lid (1947) en ondervoorzitter (1950) van de Provinciale commissie
voor de strijd tegen de woningnood.
Commissaris van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij (19481973).
Medestichter en algemeen voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en van de redactieraad van het tijdschrift West-Viaanderen
(sinds 1965 Vlaanderen) (vanaf oktober 1951).
Voorzitter van de Provinciale pensioenkas voor gemeentebedienden
(1961).
Neemt het initiatief tot de oprichting van de Provinciale Dienst voor
Cultuur (1945-1955).
Op suggestie van volksvertegenwoordiger R. Van Elslande neemt hij
het initiatief tot de. oprichting (17 .4.1959) van de interprovinciale Kultuurraad voor Vlaanderen. Lid van de raad van beheer (1959-1971).
Voorzitter van de stedelijke Cultuurraad te Wervik (1973-1978), voorzitter van de beheerraad van 'Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen' (sinds
10.1.1974), voorzitter van de 'Vereniging voor de Derde Leeftijd' (sinds
1972), lid van de beheerraad van 'De Lovie' (tot 1971), van het beheerscomité van 'Ons eigen dorp' (1972-1977) later 'Gehandicaptenzorg van
de Westhoek' (sinds 3.2.1977). Bestuurslid Davidsfonds-Wervik en lid
Hoofdbestuur van het Davidsfonds (1972-1977), secretaris van de Kerkfabriek (sinds 1973).
Literatuur: Heilig Hartspel, Wervik 1947 en 2e uitg. 1951, 71 p.; Kunst en Cultuur. Overheidszorg in West-Vlaanderen, 'Brussel, Meddens, 1958, pp. 329-341;
Davidsfonds Wervik: 50 jaar!, Wervik 1977, 37 p.; Retrospectieve tentoonstelling
Jozef Storme, Veurne-Wulveringem (Beauvoordej 8 juli-11 augustus 1978, 4 p.
Bibliografie : Plechtige huldiging door de Provincieraad van de heren gedeputeerden J. Storme .. . , ·Brugge 1966, A. Demedts, Jozef Storme gevierd en H. Gellynck,
Hulde aan Jozef Storme beide in West-Vlaanderen nr. 70, juli-aug. 1963.

405. STORME, Jules.
ZieL. Schepens, o.c., p. 563. Zie ook, Onze kwartierstaat: Jules Starme, in Vlaamse Stam, 13(1977) pp. 381-383.
406. STROOBANDT, Gerard, ambtenaar. Geboren te Ruddervoorde
op 26 juli 1929.
Socialistisch gemeenteraadslid van Ruddervoorde (1.1.1959-31.12.76)
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en eerste schepen (1964-1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (23.5.1965-71).
407. STRUBBE, Alphonse, landbouwer. Geboren te Kortemark op
13 september 1886, gestorven te Roeselare op 4 maart 1977. Zoon van
Augustus, en Maria Angela Denduyvere. Huwt te Wingene op 28 december 1923 Maria Julia Emma Gryp.
Medestichter van de Boerengilde te Wingene.
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (8.11.1925-1929).
Lid (1966) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg.
408. STRUBBE, François Henri Edmond, nijveraar. Geboren te Torhout op 5 januari 1895. Zoon van Henri, en Clementine Devos. Huwt te
Kortrijk op 5 januari 1924 Magdalena Maria Lambrecht.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk
(4.12.1932-1944). Fractieleider. Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij Regentsbesluit van 10 februari 1945.
409. SYMOENS, Ladewijk Jozef, fabrieksbestuurder. Geboren te
Veurne op 5 april 1890, gestorven te Nieuwpoort op 19 juli 1955. Zoon
van Emiel, en Celina Baelden. Huwt te Nieuwpoort op 29 december 1919
Julia Irma Cornelia Decorte.
Liberaal gemeenteraadslid van Oostduinkerke (6.1.1939-20.6.1949) en
schepen (17.11.1944-20.12.1947).
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne (26.6.1949-1950).
410. TALLIEU, Albert, veearts. Geboren te Tielt op 20 maart 1920.
Zoon van Jules, en Emelie Vackier. Huwt te Ardooie op 31 oktober 1945
Denise Vansteenkis te, voorzitster KVLV-Zarren.
Voorzitter 'Willen is Kunnen' Gentse veeartsenijkundige vereniging
(1945).
Koloniaal (1946-1949).
Volgt op 5 april 1968 E. Looteos op die, verkozen, verzaakt aan dit
mandaat, als Volksunie provincieraadslid voor het district Diksmuide (tot
1971).
Voorzitter N.V. Castilion en Erbelltd. (Ierland).
411. TANGHE, Gaston, cinema-uitbater. Geboren te Torhout op 18
januari 1902, aldaar overleden op 2 juli 1967. Zoon van Gustaaf, en
Prudenee Gunst. Ongehuwd.
Volgt op 18 december 1956 de ontslagnemende J. Penninckx op als
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31. Openingszitting Provincieraad op 2 october 1978, de linkervleugel
Met het aangezicht naar de middengang: van links naar rechts . de P.V.V. : eerste rij :
H. Melis, W. Weydts, Mw. J. Pauwelyn, W. Libert. Tweede rij: M. Decoster, G . Nollet.
Laatste rij : journalisten.
Met bet aangezicht naar het bureau: van links naar rechts de V.U. en de B.S.P.
Eerste rij : Ch . Lambert, A. Defever, Ch. Boghemans, R. Alleene. Tweede rij : G . Balbaert,
R . Goemaere, P. Van Staay
Verder berkent men nog: R. Declercq, R. Goudenhooft, Mw. A. Kindt, M. Logghe, Mw. C.
Liagre, R. Somers, J.C. Laurent, G . De Baene, R. Delanghe, R. Verriest

32. Openingszitting Provincieraad 2 october 1978, de rechtervleugel (C.V.P.)
Met het aangezicht naar de middengang van links naa r rechts: Eerste rij: A. Pieters, J.
Lambrecht, R. Eerebout, A. D ebacker. Tweede rij : R . Terryn, H. d'Udeken d'Acoz, G.
Kindt, A. Debruyne. Derde rij : J. Crombez, L. Maeseele, G. Demey
Met het aangezicht naar het bureau : Eerste rij: A. Rotsaert, J. Lierman, Mw. R. Geûens,
H. Van Maele, V. Gerniers, Mw. G . Debever. Tweede rij: Mw. E. Haghebaert, Mw. C.
De Smet, G. Marchand, G. Petit
Verder herkent men nog: Mw. M. Wallays, G. Seynaeve, Mw. J. Cooman, R . van Outryve
d'Ydewalle, E. de Bethune, E. Gheeraert, G. Decoene, M. De Grande
In de middengang de stenografische dienst : Jw. L. Verriest en Mw. B. Malfait

liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (tot 1958, opnieuw verkozen op 23.5 .1965 tot zijn dood).
Liberaal gemeenteraadslid van Torhout (1.1.1965 tot zijn dood).
412. TANGHE, René, landbouwer. Geboren te Alveringem op 8
maart 1877 en aldaar gestorven op 24 november 1945. Zoon van Carolus,
en Maria Ghyselen. Huwt te Oeren op 29 augustus 1905 Georgine Devloo.
Katholiek gemeenteraadslid van Alveringem (21 .1.1908-24.11.1945),
schepen (27.6.1921-31.12.1938) en burgemeester (1.1.1939-11.11.1940
en 6.9.1944-31.10.1944).
Volgt op 22 mei 1928 de overleden A. Valcke op als katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (tot de verkiezingen van 1929).
Bestuurslid en voorzitter van het Veekweeksyndicaat en allerlei landbouwverenigingen.
413. TANT, Bonfils, bediende. Geboren te Sint-Audries op 9 oktober
1903, overleden te Brugge op 29 oktober 1966. Zoon van Camillus, en
Elisa Balcaen. Huwt te Blankenberge op 25 oktober 1930 Adrienne
Flecy.
Secretaris van het ACW-Blankenberge.
Katholiek gemeenteraadslid Blankenberge (6.1.1939-31.12.1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-1958).
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
414. TEIRLINCK, Miehiel Theophiel, meesterknecht timmerman.
Geboren te Kortrijk op 14 februari 1894, gestorven te Waregem op 4
augustus 1973. Zoon van Charles Louis, en Maria Louisa Vandenberghe.
Huwt te Heulè op 16 oktober 1919 Palmyre De Lombaerde.
Liberaal gemeenteraadslid van Kortrijk (11.4.1927-31.12.1938).
Volgt op 14 februari 1933 de ontslagnemende R. Gilion op, als liberaal provincieraadslid voor het district Kortrijk (tot 1936).
Bibliografie : R. Tangheen P. Van Colen, o.c., p. 342.

415 . TERLINCK, Prosper Henricus Ludovicus, brouwer. Geboren te
Veurne op 23 augustus 1870, gestorven te Koksijde op 20 mei 1940.
Zoon van Polydorus Henricus Franciscus, en Eugenia Baelden. Huwt te
Hornu op 24 september 1900 J eanne Abrassart.
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne (21.11.1921-1925)
en gemeenteraadslid van De Panne (10.1.1933-24.10.1934 ontslag).
416. TERMOTE, Franciscus Carolus, hotelier. Geboren te Oostende
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op 16 november 1902 en aldaar overleden op 30 juli 1974. Zoon van
Carolus, en Stephania Brys. Huwt te Oostende op 7 november 1925
Bertha Van Gaste!.
Op 30 mei 1945 aangesteld als vlaamsnationalistisch provincieraadslid
voor het district Oostende, in opvolging van de vervallen verklaarde
A. Senaeve. Hij verschijnt op geen enkele zitting, legt de eed niet af en is
geen kandidaat meer voor de verkiezingen van februari 1946.
417. TERRYN, Roger, landbouwer. Geboren te Deerlijk op 30 maart
1933. Zoon van Alfred, en Clara Van Ryckeghem. Huwt te Deerlijk op
2 augustus 1965 Maria Laverge.
Bestuurslid van de B.J.B. en de gemeentelijke jeugdraad.
Katholiek gemeenteraadslid van Deerlijk, schepen (15.1.1965-31.12.
1976) en burgemeester (vanaf 1.1.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Harelbeke (vanaf 7 .11.
1971).
418. THIERS, Emiel, advokaat. Geboren te Gullegem op 12 juni
1890. Zoon van Hyppoliet, geneesheer, en Octavie Van Daele. Huwt te
Ingelmunster op 27 juli 1922 GabriëlleDe Leersnijder.
Bestuurslid en secretaris Oudhoogstudentenverbond van West-Vlaanderen (1919).
Lid van de arrondissementele politieke commissie van het Katholiek
Vlaams Nationaal Verbond van West-Vlaanderen (1921).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Tielt (8.11.
1925-5.7.1932 ontslag als Dinaso).
Lid Hoofdbestuur van het Davidsfonds (1926-1946).
Algemeen verslaggever van het Verdinaso (vanaf 1933).
Leider van het Verdinaso (juni 1940-21.1.1941 ontslag).
Vrederechter te Lokeren (1942-1944) en te Arendonk (1951-1960).
Bibliografie : R. Vanl a ndschoot, Th iers, Emiel in Encyclopedie van d e Vlaamse
Beweging, Tielt 1975, deel 2, pp. 1657-1658.

419. THONÉ, Jules Irma Désiré, advokaat. Geboren te Oostende op
18 juni 1891, aldaar overleden op 31 augustus 1976. Zoon van François,
en Rosalie Kimpe. Huwt te Elsene op 31 oktober 1931 Joanna Raven.
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (7 .6.1936-1946).
Houdt op 20 mei 1938 een rede in het Frans, wat heftig protest uitlokt
bij de katholieken, socialisten en Vlaamsnationalisten.
Voorzitter van de vereniging van oudleerlingen van het Koninklijk
Atheneum van Oostende.
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420. TOLLENAERE, Reimond Pierre Jean, advokaat. Geboren te
Oostakker op 29 juni 1909, door de Duitse artillerie per vergissing dodelijk getroffen te Kopry bij Leningrad op 22 januari 1942.
Praeses AVHV-Gent (1932-1933). Bestuurslid Dietsche Bond en
Hoofdbestuurslid Dietsch Studentenverbond.
Algemene propagandaleider VNV (1933 tot zijn dood).
Verkozen als Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district
Izegem op 7 maart 1936, verzaakt aan dit mandaat wegens zijn verkiezing
op 24 mei 1936 tot volksvertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare-Tielt (tot zijn dood). Gemeenteraadslid Roeselare (1.1.1939 tot
zijn dood).
Kommandant generaal van de Dietsche Militie-Zwarte Brigade (1941).
Vrijwilliger Oostfrontstrijder (1942).
Literatuur : zie bibliografie.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., pp. 319-320; M. Ruys, Tollenaere, Reimond, in
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tie'lt 1975, deel2, p. 1672.

421. TOMME, Germain, bediende. Geboren te Amougies op 5 oktober 1910. Zoon van Emile, ploegbaas NMBS, en Bertha Destarcke. Huwt
te Kachtem op 26 januari 1938 Rachel Eugenie Vandendriessche.
Secretaris ESP-Kortrijk (mei 1951-2.9.1971) en ABVV-Kortrijk (mei
1951-juni 1965), secretaris ABVV Midden en Zuid West-Vlaanderen
(juni 1965-31.10.1975).
Socialistisch gemeenteraadslid Kortrijk (19.1.1953-31.12.1970).
Lid raad van beheer van de socialistische mutualiteit Menen (tot 2.9.
1971).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.3.19611971).
Lid raad van beheer van de IMOG. Lid (1967) van de Provinciale
commissie voor volksgezondheid.
Ondervoorzitter comité van commissarissen van de intercommunalen
Leiedal te Kortrijk (1961-1971) en WIER te Brugge.
Lid bestuurscommissie Stedelijke Boekerij van Kortrijk (1956-2.9.
1971).
Bibliografie : R. Tanghe en P. Va n Colen, o.c., p. 342.

422. TUYTENS, Maurits, notaris. Geboren te Beveren (Oudenaarde)
op 20 april 1896. Zoon van Emiel, en Marie Leonie Degroote. Huwt te
Gent op 13 oktober 1932 Alice Gabriella Huysseune. Woont opeenvolgend te Kortrijk, Gent, Vorst, Sint-Gillis en Schaarbeek.
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Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (9.6.
1929-5.7.1932 ontslag als dinaso).
423. TYTGAT, Georges, vakbondsecretaris. Geboren te Roesbrugge
op 11 februari 1918. Zoon van Oscar, en Bertha Dewilde. Huwt te Wevelgem op 22 augustus 1946 Laura De Buyck.
Gewestelijk secretaris Textielarbeiderscentrale-Gewest Kortrijk.
Socialistisch gemeenteraadslid Kortrijk (vanaf 6.1.1959) en GrootKortrijk (vanaf 1.1.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (7 .11.19711977).
Voorzitter August Vermeylenfonds-Kortrijk en provinciaal ondervoorzitter.
424. d'UDEKEM d'ACOZ, Henri, advokaat. Geboren te Proven op
27 november 1933.
Katholiek gemeenteraadslid van Proven (3.6.1960-31.12.1970), van de
fusiegemeente Proven-Krombeke (1.1.1971-31.12.1976) en van GrootPoperinge (1.1.1977).
Burgemeester van Proven (1.9.1960-31.12.1970) en van Proven-Krombeke (1.1.1971-31.12.1976) en eerste schepen van Poperinge (vanaf
1.1.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Poperinge (sinds 7 .11.
1971), secretaris en quaestor van de Raad.
Voorzitter van de landbouwcomice leper-Kernmei en lid (1966) van
de Provinciale landbouwkamer.
Lid van de Raad van de Orde van advokaten aan de Balie te Ieper.
Literatuur : H et Pachtrecht, Brussel, 1970.

425. VALCKE, Albert.
Zie L. Schepens, o.c., p. 570.
426. VAN ACKER, Remi, vlashandelaar. Geboren te Rumbeke op
27 augustus 1907. Zoon van Juliaan, vlasnijveraar en cichoreidroger, en
Maria Dewulf. Huwt te Oostrozebeke op 12 september 1933 Maria Verstraete, voorzitster KVLV.
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (26.6.1949-1968).
Eén van de markante persoonlijkheden van de Raad.
Katholiek gemeenteraadslid van Oostrozebeke (1.1.1953-31.12.1976)
en burgemeester (1.1.1965-31.12.1976).
Bestuurslid NCMV (gedurende meer dan 20 jaar).
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Lid Hoge Raad voor de Middenstand.
Voorzitter van het Nationaal Verbond van Cichoreidrogers.
Medestichter en voorzitter van de beheerraad van de N.V. 'Unilin' te
Ooigem en van de N.V. ' Unilin-Benelux' te Desselgem.
Stichter en voorzitter van de weverij 'Ter Molst' te Oostrozebeke.
Bestuurder van meerdere sociale en culturele organisaties.
427. VANACKERE, Hendrik, landbouwer en vlashandelaar. Geboren
te Izegem op 15 december 1929. Zoon van Maurits. Huwt te Meulebeke
Gadelieve Vandekerckhove.
Katholiek gemeenteraadslid van Izegem (1.1.1964-1976) en provincieraadslid voor het district Izegem (10.3.1974-1977).
Voorzitter Vlasverbond-Izegem (sinds 1960).
Ondervoorzitter Landelijke Gilde-Izegem (sinds 1965).
428. VAN BIERVLIET, Elmar August Paul, advokaat. Geboren te
Gitsop 8 september 1928. Zoon van Paul, gemeentesecretaris, en Andrea
Chys. Huwt te Oekene op 9 november 1967 Leona Vandeputte. Neef
van Lode Van Biervliet (nr. 430).
Volksunie gemeenteraadslid (1.1.1965-1977) en burgemeester van Gits
(5.1.1965-10.3.1977). Gemeenteraadslid van de fusiegemeente Hooglede
(sinds 11.3.1977).
Volksunie provincieraadslid voor het district Izegem (10.3.1974-1977).
Bibliografie : A.T. Van Biervliet, o.s.b., De Burgemeesters van Gits in Rollariensia 8{1976) p. 109.

429. VAN BIERVLIET, Gaston, handelaar. Geboren te Komen op
15 juli 1894, gestorven te Torhout op 23 januari 1966. Zoon van Emile
Gustave, en Maria Dejonckheere. Huwt te Komen op 10 oktober 1923
Julienne Masquelin (t), en in tweede huwelijk Anna Goderis.
Oorlogsvrijwilliger 1914-1918, gewapend verzetsman (1940-1945).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (11.4.1954-1961).
Voorzitter van de Syndikale Kamer van de Kolenkleinhandel van
West-Vlaanderen en van de Belgische Federatie van de kleinhandelaars
in brandstoffen.
Voorzitter van de Auraco, Vereniging voor Rationeel Brandstoffenverbruik.
Ondervoorzitter Europese Unie van Brandstoffenhandelaars.
Lid (1952) van het Provinciaal comité tot bevordering van het bedrijfsleven.
Voorzitter en erevoorzitter NCMV-Brugge. Lid van de Hoge Raad voor

373

de Middenstand. Lid van de raad van beheer van de Belgische Dienst
voor Buitenlandse handel. Lid van de Nationale adviserende raad voor
de Kolennijverheid. Lid van het waarborgfonds van de Nationale Kas
voor Beroepskrediet Lid van de beheerraad van de Compensatiekas van
de Christelijke Patroons.
430. VAN BIERVLIET, Loctewijk Maria Victor, geneesheer. Geboren te Zarren op 17 rnaart 1928. Zoon van Acthernar Cyriel, geneesheer,
en Joanna Leontina Raeyrnaeckers. Huwt te Izegem op 13 juli 1957
Therese Margriet Michiels, verpleegster. Neef van Elrnar Van Biervliet
(zie nr. 428).
Bestuurslid Rode Kruis-Moorslede (sinds 1960).
Bestuurslid Koninklijke harmonie 'De Verenigde Vrienden' Moorslede
(sinds 1970). Voorzitter privé-vliegclub 'De Blauwvoet' (sinds 21.9.1971).
Medestichter en bestuurslid van het ziekenfonds 'West-Flandria' te
Roeselare (sinds 1.10.1972).
Bestuurslid NCMV-Moorslede.
Volksunie provincieraadslid voor het district Roeselare (10.3.19741977).
Stichter (1975) en ondervoorzitter (sinds 1977) van de VolksunieAfdeling Moorslede-Dadizele en ondervoorzitter (sinds 1977) van het
arrondissementeel bestuur Roeselare-Tielt.
Erevoorzitter van de Judoclub 'Hadirne' te Moorslede (sinds 2.8.1977)
en van 'Slyps-sprint' (sinds 2.9.1977).
431. VAN CANNEYT, Julien, meester-kleermaker. Geboren te
Klernskerke op 8 juli 1920. Zoon van Henri, en Virginie Vanrneteren.
Huwt te Bredene op 26 oktober 1944 Eulalie Huyghebaert.
Medestichter en voorzitter van het leersecretariaat Oostende 111 (sinds
1953).
Voorzitter NCMV-Bredene (1962-1972) en gewestelijk voorzitter
NCMV-Oostende (vanaf augustus 1966).
Volgt op 5 april 1968 J. Piers op die, verkozen, verzaakt aan dit mandaat, als katholiek provincieraadslid voor het district Oostende.
Senator voor het arrondissement Veurne-Diksrnuide-Oostende (sinds
1.4.1974).
Katholiek gemeenteraadslid van Bredene (sinds 1.1.1977).
432. VANDAELE, Victor, advokaat. Geboren te Veurne op 14 mei
1914, gestorven te Nieuwpoort op 27 rnaart 1953. Zoon van Orner, en
Bertha Beys. Huwt te Nieuwpoort op 22 februari 1944 Paula Keukelinck.
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Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (24.2.19461949).
Erevoorzitter oorlogsinvalieden Nieuwpoort.
Voorzitter Touringclub en Biljartclub te Nieuwpoort.
433. VAN DAMME, Cyriel uit Westkerke.
Op 12 juli 1932 aangeduid als vlaamsnationalistisch provincieraadslid
voor het district Oostende, ter vervanging van de ontslagnemende
J. Grauls, nadat de eerste opvolger hieraan verzaakte.
Als Dinaso ziet hij eveneens af van deze opvolging en neemt ontslag
als plaatsvervanger.
De gemeente Oudenburg bezorgde ons geen verdere gegevens.
434. V ANDAMME, Maurice, landbouwer. Geboren te Vinkern op 3
januari 1911. Zoon van Marcel, en Irma Degrieck. Huwt te Ichtegem
op 24 september 1940 Maria Chaerel, bestuurslid Boerinnengilde.
Stichter en voorzitter gewestelijke BJB-Veurne Ambacht (1934-1940).
Bestuurslid (1936-1970) en voorzitter (1944-1970) en erevoorzitter
Boerengil de-Vink em.
Bestuurslid (1936-1976) en voorzitter (1968-1976) Landbouwcomice
Veurne.
Gemobiliseerd (1939)-18 daagse veldtocht en krijgsgevangene (1940).
Leider van "s Koningsgarve' en het Werk der krijgsgevangenen te
Vinkern (1942).
Katholiek gemeenteraadslid van Vinkern (1946-31.12.1970), de fusiegemeente Beauvoorde (1.1.1971-31.12.1976) en Groot-Veurne (vanaf
1.1.1977).
Schepen van Vinkern (1952-1961) en burgemeester van Vinkern (18.9.
1961-31.12.1970) en Beauvoorde (1.1.1971-31.12.1976) en ereburgemeester.
Katholiek provincieraadslid voor het district Veurne (24.2.1946-1961)
en secretaris van de Raad (1953-1961).
Opnieuw verkozen op 26.3.1961 verzaakt aan dit mandaat wegens
zijn verkiezing dezelfde dag als volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (tot 1968).
Arrondissementeel voorzitter van de Boerengil den-Veurne (19481962) en lid (1962-1976).
Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond te Leuven (19481976).
Stichter en voorzitter van de plaatselijke en gewestelijke verenigingen
ter bestrijding van de veetuberculose, de veebond, het suikerbietensyndi-

375

caat, de aankoopafdeling van de Raiffeisenkas, de melkcontrole, de onderlinge bedrijfshulp (alle vanaf 1948).
Lid (1949) van de Provinciale landbouwkamer en van het Provinciaal
comité voor landbouw (1954).
Stichter en voorzitter van de Boerenbedevaart te Izenberge (19481973).
Commissaris van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij (5 .6.19511954) en lid van de beheerraad (1954-1977) en van het uitvoerend comité
(sinds 1970).
Lid van de beheerraad van het Aan- en Verkoopgenootschap van de
Belgische Boerenbond (sinds 1954).
Voorzitter Bond Grote en Jonge Gezinnen te Vinkern (1961-1975).
Lid van de COO en de kerkraad (1961-1977).
Voorzitter ( 1965) en ere-voorzitter Brouwgerstcomité.
Voorzitter gewestelijk verbond der Suikerbietplanters en van het fabriekscomité (1966-1971).
Provinciaal senator van West-Vlaanderen (16.4.1968-1.12.1971).
Bibliografie : P. van Molle, o.c., p. 334.

435 . VAN DE CALSEYDE, Firmin, bediende. Geboren te Brugge
op 12 juli 1924. Zoon van Leon, en Julienne Janssens. Huwt in eerste
huwelijk Simonne Allemeersch (t), in tweede huwelijk te Jabbeke op 1 juli
1977 Leocadie Van de Cayzeele.
Secretaris ABVV (Voeding en Kledingcentrale) (1951-1977), algemeen nationaal secretaris (vanaf 1.1.1978).
Socialistisch gemeenteraadslid van St. Kruis (1956-1970) en schepen
(1964-1970). Gemeenteraadslid van Groot-Brugge (1970-1976).
Volgt op 2 april 1957 de overleden B. Van Eeghem op als socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (tot 1961).
Lid (1958) van de Provinciale commissie voor de bibliotheken en de
volksontwikkeling. Lid (1971) van de Provinciale commissie voor toneel.
436. VANDECANDELAERE, Gerard, bediende en verzekeringsagent. Geboren te Gistel op 22 juli 1920. Zoon van Jules, en Romanie
Lamote. Huwt te Torhout Adrienne Hostens.
Diensthoofd van de Christelijke Mutualiteiten.
Katholiek gemeenteraadslid van Gistel en voorzitter COO.
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (23.5 .19651968 en 7.11.1971-1974).
437. VAN DE CAPPELLE, Anna, onderwijzeres en maatschappelijk
376

werkster. Geboren te Brugge op 7 december 1914.
Verhondsverantwoordelijke voor de K.A.V. (15.9.1937-1.3.1952), nationaal verantwoordelijke (1.3.1952-1.4.1962). Nationaal diensthoofd
Moeder- en Kinderzorg K.A.V. (1.4.1962-31.12.1974). Nationaal secretaresse van de Kristelijke Vrouwenmutualiteit 'Ons Vooruitzicht' (1.10.
1966-30.9.1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (26.6.1949-1971).
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften. Lid
(1948) van de Provinciale commissie van sociale voorzorg. Lid (1952)
van de Provinciale commissie voor volksgezondheid. Lid (1952) van de
Provinciale commissie voor de zeevisserij . Lid (1963) van de Provinciale
commissie voor wooncultuur.
Voorzitster van het Provinciaal comité van het NWKW (vanaf 1.2.
1963), lid Hoge raad van het NWKW (vanaf 1.6.1963). Lid (1970) van
de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg. Lid (1971) van de
Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg. Lid (1969) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
438. VANDE GINSTE, Joris, mututaliteitssecretaris. Geboren te
Kortrijk op 9 juli 1896. Zoon van Aloïse, bankbediende, en Celesta Vandendonckt. Huwt te Kortrijk op 17 april 1920 Clementia Stockman.
Algemeen secretaris van de Koninklijke mutualiteit 'Broederlijke weldadigheid' (10.3.1922-10.3.1974), voorzitter (10.3.1974-okt. 1977) en
erevoorzitter.
Afgevaardigde bij de Nationale Bond der liberale mutualiteitsfederatie
(vanaf 1922) en ondervoorzitter.
Stichter van de liberale mutualiteiten van Harelbeke, Zwevegem, Aalbeke, Staden, Heule en Izegem.
Liberaal provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.6.1949-1965)
en gemeenteraadslid van Kortrijk (2.8.1940-31.12.1946 en 30.8.196331.5 .1965).
Bestuurslid 'Provinciale proeftuinen' te Beitem (1949-1965).
Bibliografie : R. Tangheen P. Vancolen, o.c., p. 342.

439. VANDEILE, Medardus Josephus, metselaar en vakbondsecretaris. Geboren te Oostende op 24 september 1886 en aldaar gestorven
op 8 september 1953. Zoon van Augustinus, en Celina Bailly. Huwt te
Oostende op 3 juli 1909 Emma Lagae.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (4.12.19321946) en gemeenteraadslid van Oostende (6.1.1933-eind 1946).
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440. VANDE KERCKHOVE, Noël, metaalbewerker. Geboren te
Zwevegem op 26 mei 1921, aldaar gestorven op 15 maart 1972. Zoon
van Octaaf Aloïs, en Zoé Marie Vantroys. Huwt te Zwevegem op 6
augustus 1948 Denise Georgette Verschuere.
Voorzitter BSP-Zwevegem (1956 tot zijn dood).
Lid van het comité voor de veiligheid in de N.V. Bekaert (vanaf 1959
tot zijn dood), syndikaal verantwoordelijke ABVV (vanaf 1963) en lid
ondernemingsraad N.V. Bekaert (vanaf 1963).
Socialistisch gemeenteraadslid van Zwevegem (1958 tot zijn dood) en
provincieraadslid voor het district Kortrijk (23.5.1965 tot zijn dood).
441. VAN DE MEULEBROECKE, Camiel Albrecht Amaat, handelaar. Geboren te Tiegem op 24 juli 1898. Zoon van August, en Martha
Algoet. Huwt te St. Jans Molenbeek Helena Deketelaere.
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Diksmuide,
aangesteld op 21 november 1933, in opvolging van de ontslagnemende
A Samyn (tot 1936).
442. VANDEMEULEBROUCKE, Urbain, landbouwer. Geboren te
Bellegem op 10 april 1909. Zoon van Rubin, en Anna D'Hulst. Gehuwd
met Lia Zwaenepoel.
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.6.19491974).
Katholiek gemeenteraadslid en burgemeester (1952-1976) van Bellegem.
Lid van het Hoofdbestuur van de Belgische Boerenbond.
Lid (1970) van het Provinciaal comité voor Tuinbouw.
443. VAN DEN BERGHE, Joseph, nijveraar. Geboren te Roeselare
op 12 juli 1878, aldaar overleden op 30 juli 1973. Zoon van Emilius
Bernardus, en Maria Helena Vandenweghe. Huwt te Roeselare op 8 september 1900 Flora Moerman.
V oorzitter van de Katholieke Vlaamsche Wacht ( 1897), bestuurslid
van het 'Christen Vlaamsch Verbond' (1897) en van de 'Burgersbond'
te Roeselare (1897).
Katholiek gemeenteraadslid van Roeselare (1.1.1912-1921) en schepen
(28.5.1921-7.12.1921).
Toegevoegd koninklijk commissaris van de Verwoeste Gewesten
(1919).
Voorzitter van het Davidsfonds Roeselare (1919-1922).
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (21.11 .1921-
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dec. 1940 ontslag).
Lid van de Bestendige Deputatie (7.12.1921-27.10.1940) belast met
de Cultuur.
Houdt van lange, literaire en zeer emotionele tussenkomsten in de
Raad.
Op 2 oktober 1939 neemt hij ontslag als lid van de Bestendige Deputatie als protest tegen de verkiezing door de Raad van Desmedt en Neels
tot provinciale senatoren in plaats van de Roeselarenaar J. Van Coillie.
Dezelfde dag wordt hij echter opnieuw verkozen als gedeputeerde.
Volgt J. Bernolet op als vertegenwoordiger van de Bestendige Deputatie in de Kamer van Ambachten en Neringen (1936-1940).
Voorzitter van de raad van beheer van St. ldesbald-De Lovie te Poperinge. Lid van de kerkraad van St. Amand te Roeselare, en van de Derde
Orde van St. Franciscus, ere-prefect van het genootschap van de H.
Familie.
Literatuur: Albrecht Rodenbach en zijn Werk, Roeselare 1905; De Verloren
Zoon. Gedicht. Parabelspel, Kortrijk 1909, Ten Hemel. Een gedicht. Bijbels tafereel,
Roeselare 1913, Verrezen. Bijbelspel, Roeselare 1914; Rusturen. Gedichten, Roeselare 1930; Naklanken mijner dagen. Gedichten, Roeselare 1959.
Bibliografie: E. Reynaert, De letterkunde te Roeselare, Roeselare 1956, pp. 113123; M. De Bruyne, Berghe, Joseph, Van den in Nationaal Biografisch Woordenboek 6(1975) pp. 23-29; Jaarboek Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond 1973,
p. 450.

444. VANDEN BERGHE, Odile, zonder beroep. Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 4 november 1881, gestorven te Eeklo op 18 februari
1956. Dochter van Charles Louis, en Maria Sylvia De Koker. Gehuwd
met Judocus Felix Maréchal.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Brugge (1921-1926) en
provincieraadslid voor het district Roeselare (9.11.1925-1936). Is zeer
actief in de Raad.
Gecoöpteerd senator (30.6.1936-1939).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij nationaal leidster van het
Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 233; M. Boey, Maréchal-Vanden Berghe,
Maria-Odile in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt 1975, deel 2, p. 927.

445. VAN DEN BON, Victor, nijveraar. Geboren te Knesselare op
3 juni 1877, gestorven te Brugge op 22 augustus 1956. Zoon van Henri
Alphonse, en JulieDe Coster. Huwt te Sijsele op 1 augustus 1900 Odille
Gudula Claeys.
Burgemeester van Sijsele (20.1 0.1914-15 .1.1919).
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Katholiek gemeenteraadslid van Sijsele (24.4.1921-5.1.1933) en schepen (28.9.1921-8.1.1927).
Lid van het NCMV.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.19211946).
Opnieuw aangesteld op 1 oktober 1947 ter vervanging van de overleden J. Pots (tot 1954).
446. VAN DEN BRANDE, Henri Gomarus Emile, brouwer. Geboren te Wingene op 16 maart 1875, aldaar overleden op 16 juli 1942.
Zoon van Charles, en Rosalie Gekiere. Huwt te Tielt op 25 april 1903
Maria Felicita Joanna Boone.
Katholiek gemeenteraadslid van Wingene, schepen (1932-1938) en burgemeester (1938-1.12.1941).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (21.11.1921-1925).
447. VAN DEN BROUCKE, Marcel, bankdirecteur. Geboren te SintJoost-ten-Node op 6 april 1888, overleden in het concentratiekamp van
Buchenwald (D.) op 3 maart 1945. Zoon van Augustin, en Helene De
Ceuninck. Huwt te Brugge Alice Dhoore.
Liberaal gemeenteraadslid te Knokke en schepen (vanaf 1.8.1921).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (4.12.1932-1936).
448. VANDENBROUCKE, Petrus Josephus Antonius, fabrieksarbeider en borstelfabrikant Geboren te Izegem op 19 augustus 1888, aldaar
gestorven op 14 november 1952. Zoon van Gustaaf, en Pharaïlde Amelia
Theresia Deprez. Ongehuwd.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Izegem (21.11.19211925 en 4.12.1932-1936).
449. VANDENBULCKE, Camille, bediende. Geboren te Spiere op
10 december 1902. Zoon van Henri, veldwachter, en Anne Catherine
Cologne. Huwt te Dottignies op 27 juni 1925 Adrienne Cardon.
Regionaal secretaris van de socialistische mutualiteiten (1935-1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (24.2.19461949).
Socialistisch gemeenteraadslid van Dottignies (1952-1976).
Lid Raad van beheer (4.9.1942-23.9.1971) en voorzitter (23.9.197112.5.1977) van de maatschappij voor goedkope woningen 'Le Foyer
dottignien'.
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450. V ANDENBULCKE, Herwijn, zaakwaarnemer, doctor in de
rechten, licentiaat notariaat en kandidaat economische wetenschappen.
Geboren te Lauwe op 25 februari 1934. Zoon van René, en Rachel
Delaere. Huwt te Lauwe op 5 juni 1960 Maria Vergaerde.
Volksuniegemeenteraadslid van Lauwe (1970-1976) en Groot-Menen
(vanaf 1977) en schepen (vanaf 1977).
Volgt op 1 oktober 1973 de ontslagnemende W. Vanholroe op als
volksunieprovincieraadslid voor het district Menen (tot heden).
Arrondissementeel voorzitter van de Volksunie-Menen.
451 . VANDEN BULCKE, Marcel Aloïse. Geboren te Boezinge op
9 juni 1879 en gestorven te Ieper op 27 december 1954. Zoon van
Charles, en Marie Demytter. Huwt te Alveringem op 29 juni 1920 met
Marie Parret.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Vlamertinge (1921-1936),
schepen (13.1.1927-1933) en dienstdoende burgemeester (8.11.192713.11.1928).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Ieper (8.11.
1925-2.7.1929 ontslag). Opnieuw verkozen op 9 juni 1929 en 7 juni
1936 verzaakt telkens aan dit mandaat ingevolge zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Ieper (26.5 .1929-1932) en
zijn verkiezing tot provinciaal senator voor West-Vlaanderen (18.6.19361946).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 336.

452. VANDEN BOSSCHE, Jules, bediende. Geboren te Brugge op
25 september 1891, aldaar overleden op 21 december 1945. Zoon van
Louis, en Rosalie Lanckriet. Huwt te Sint-Kruis op 3 mei 1919 Ernestine V erbrugghe.
Propagandist van de Christelijke Mutualiteit en eerste secretaris van
'Eigen gifte, eigen hulp' te Brugge (1.1.1920-1935).
Bestuurslid COO Brugge (25.7.1925).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (8.11.1925 tot
zijn dood).
Katholiek gemeenteraadslid van Brugge (1.1.1927-1937).
Secretaris van het 'Verbond der Christelijke Ziekenkassen van het
arrondissement Brugge' (31.3.1935-1939) en voorzitter (7.6.1939-1945)
en nationaal ondervoorzitter (1945 tot zijn dood).
Lid van de Bestendige Deputatie (16.3.1937 tot zijn dood).
Lid van de beheerraad van de 'Landsbond der Christelijke Mutualiteiten' (7.6.1939) en dienstdoende voorzitter (tijdens de oorlog).
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Commissaris van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen.
V oorzitter van de raad van toezicht van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij.
Lid van de beheerraad van het Sanatorium De Lovie te Proven.
Voorzitter van de Provinciale commissie voor Sociale Voorzorg en de
Provinciale commissie voor de subsidiëring van de mutualiteiten (1924).
Ondervoorzitter ACW.
Lid van de beheerraad van 'Ons Brood' te Brugge en 'Ons Rustoord'
te Westen de.
453. VANDEN BUSSCHE, Karel Pieter, advokaat en notaris te Koksijde. Geboren te Blankenberge op 18 mei 1915. Zoon van Pieter Karel,
en Rachel Rosalia D'Heer. Huwt te St. Kruis op 8 augustus 1945 Cecilia
Maria Houdmont.
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (26.6.19491954) en gemeenteraadslid (8.1.1959-26.6.1959 ontslag).
454. VANDEN BUSSCHE, Marcel Joseph, landbouwer. Geboren te
Klerken op 28 januari 1911. Zoon van Julius, en Febronie Vandevyvere.
Huwt te Staden op 23 april 1938 Emma Desmedt. Vader van Maria
(zie nr. 455).
Dekanaal voorzitter BJB-Diksmuide en omliggende (1927-1938). Secretaris van de Boerengilde te Klerken (1938-1960).
Katholiek gemeenteraadslid van Klerken (1946-8.6.1977) en burgemeester (1947-8.6.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (24.2.19461958).
Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond (1956-1975).
Voorzitter van de Veeherverzekering van West-Vlaanderen (sinds
1956).
Lid van het Provinciaal comité voor landbouw (1954-1960).
Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg, lid
(1957) van het Provinciaal comité voor de afzet van gezonde melk.
Lid van de Hoge Landbouwraad (1968-1977).
Provinciaal senator voor West-Vlaanderen (8.6.1960-april1968).
Lid van de raad van beheer van de Land- en Tuinbouwschool te Poperinge (vanaf 1964).
Bestuurslid en voorzitter van tal van plaatselijke en gewestelijke verenigingen.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., .p. 331.
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455. VANDEN BOSSCHE, Maria, vormingswerkster. Geboren te Izegem op 6 september 1939. Dochter van Marcel Joseph, provincieraadslid
en senator, en Emma Desmedt. Huwt te Klerken op 8 augustus 1964 met
Johan Tyberghien.
Gewestleidster BJB (1959-1964), vormingswerkster KVLV, BB, KAV,
KLJ (vanaf 1965). Bestuurslid KVLV (vanaf 1969). Gewestelijke verantwoordelijke voor Jonge gezinnenwerking (vanaf 1969).
Katholiek provincieraadslid voor het district Diksmuide (10.3.19741977).
Lid (1974) van de Provinciale commissie voor taal- en letterkunde.
Katholiek gemeenteraadslid van Houthulst (sinds 1.1.1977).
Volksvertegenwoordigster van het arrondissement Veurne-DiksmuideOostende (vanaf 17.4.1977).
Voorzitster Davidsfonds Klerken (sinds 1976).
456. V ANDENHENDE, Maurits, hengstenhouder. Geboren te St.Baafs-Vijve op 12 maart 1914. Zoon van Henri, en Anna Vannieuwkerke. Huwt te Wielsbeke op 28 november 1942 Julia Vandevelde.
Katholiek gemeenteraadslid van St.-Baafs-Vijve (1946-1976) en van
de fusiegemeente Wielsbeke (vanaf 1.1.1977).
Burgemeester van St.-Baafs-Vijve (7.1.1953-31.12.1976) en schepen
van Wielsbeke (vanaf 2.1.1977).
Voorzitter van de Boerengilde van St.-Baafs-Vijve (vanaf 1947).
Voorzitter van de Hengstenhoudersfederatie van West-Vlaanderen
(vanaf dec. 1949), de Paardenkwekersbond van West-Vlaanderen (vanaf
dec. 1956) en van de Nationale Hengstenhoudersfederatie (vanaf febr .
1964).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (1.6.1958-17 .4.
1977).
Voorzitter Veekweeksyndicaat van Ingelmunster (vanaf febr. 1973) en
van de landbouwcomice van Tielt (vanaf jan. 1973).
457. VANDEPUTTE, Gerard Constant Medard, landbouwer. Geboren te Moorslede op 6 juni 1907. Zoon van J ulius, en Adela Maria
Theresia Desmet. Ongehuwd.
Bestuurslid BJB Moorslede en voorzitter Boerenbond-Moorslede.
Voorzitter CVP-Moorslede.
Lid van de beheerraad van coöperatieve zuivelfabrieken en van de
Raiffeisenkas te Leuven.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare (24.2.19461954).
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Katholiek gemeenteraadslid van Moorslede (1.1.1965-31.12.1976) en
schepen (1.1.1971-31.12.1976).
458. VAN DER CRUYSSEN, Gabriël, wasserij-uitbater. Geboren te
Koekeiare op 27 juli 1929. Zoon van Richard, en Alma Beckaert. Huwt
te Koekeiare op 24 april 1953 Jeanne Marcus.
Liberaal gemeenteraadslid van Koekeiare (vanaf 1.1.1965) en eerste
schepen (jan. 1972-31.12.1976).
Volgt op 7 november 1971 P. Holvoet op die, verkozen, verzaakt aan
dit mandaat, als liberaal provincieraadslid voor het district Diksmuide
(tot 1974).
Beheerder van de Liberale middenstandsbond te Oostende.
Bestuurslid van de fanfare St. Cecilia te Koekeiare (sinds 25 jaar).
Voorzitter van de folkloregroep 'De Toreadors' (sinds 20 jaar).
459. VANDERSCHELDEN, Remi, bediende. Geboren te Deerlijk op
4 februari 1879, aldaar overleden op 9 november 1964. Zoon van
Eduard, en Melanie Vanelstraete. Huwt te Deerlijk op 26 mei 1914
Maria Helena Verschae.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Deerlijk (17.6.1921-20.1.
1933).
Wordt op 7 juli 1932 aangeduid als opvolger van de ontslagnemende
M. Tuytens, maar neemt zelf ontslag als plaatsvervanger, samen met de
andere Dinaso's.
Secretaris van de mutualiteit 'Helpt Elkander' te Kortrijk.
460. VANDEVELDE, Joseph, bestuurder van coöperatieven. Geboren te Zwevegem op 10 april 1919. Zoon van Gentil, en Sidonie Demoor.
Huwt te Zwevegem op 30 januari 1946 J acqueline Steeland.
Katholiek gemeenteraadslid van Zwevegem (vanaf jan. 1947), schepen
(jan. 1947-31.12.1976) en burgemeester van de fusiegemeente Zwevegem (vanaf 1.1.1977).
Lid beheerraad Gewestelijke maatschappij voor huisvesting 'Eigen
Haard' (vanaf 13.6.1948), ondervoorzitter (3.1.1955-1.10.1962) en voorzitter (sinds 1.10.1962).
Lid directiecomité Interwest (sinds 1952).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (11.4.19541977) en ondervoorzitter van de Raad.
Lid (1964) van de Provinciale commissie inzake woonbehoeften, lid
(19 5 9) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg, ondervoorzitter (1974) Provinciale commissie voor instrumentale muziek.
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Lid beheerraad en ondervoorzitter intercommunale Leiedal te Kortrijk
(23.5.1972-17.4.1977). Medestichter en bestuurslid van de Wielerclub
Zwevegem Sport (sinds 1947).
461. VAN DE VELDE, Petrus, banketbakker. Geboren te Knokke
op 16 februari 1908.
Liberaal gemeenteraadslid van Knokke (1947-1970) en van de fusiegemeente Knokke-Heist (vanaf 1971). Schepen van Knokke (1965-1970).
Bestuurslid COO en OCMW (sinds 1972).
Volgt op 15 februari 1973 de ontslagnemende J.P. Baert op als liberaal provincieraadslid voor het district Brugge (tot 17 .12.1978).
462. V ANDEW A TTYNE, Roger André Bruno Engelbert, bedrijfsadviseur. Geboren te Ronse op 7 juni 1939. Zoon van Henri, garagist, en
Adrienne Vermeersch. Huwt te Ronse op 17 oktober 1959 Francine
Sablain, huishoudkonsulente.
Volksunie provincieraadslid voor het district Kortrijk (31.3.196817.12.1978).
Moet op 5 april 1968 tot driemaal toe zijn eed opnieuw afleggen omdat
hij hem aflegt onder voorbehoud. Hij rechtvaardigt dit in de zitting van
9 oktober 1969.
Voorzitter Vereniging van Vlaamse Mandatarissen gewest KortrijkIeper-Roeselare en lid stuurgroep van de nationale Vereniging van
Vlaamse Mandatarissen.
Lid van de bestuurscommissie PTI-Kortrijk.
Commissaris van de Westvlaamse intercommunale Vliegveld Wevelgem
(tot 19.11.1975 ontslag).
Medestichter en lid van de beheerraad van de Westvlaamse Vereniging
voor Vrije Tijd (tot 13.10.1977 ontslag).
Commissaris van het Centrum voor Informatica CEVI te Gent (sinds
stichting op 5 .4.1970).
Lid van de Algemene Vergadering en lid van de beheerraad van de
GOM West-Vlaanderen (sinds stichting op 28.3.1974), waarnemend lid
(28.3.1974) en lid (27.5.1977) van het directiecomité.
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de 'W IER (2.5.1977).
Commissaris van de Intercommunale voor Autosnelwegen van WestVlaanderen (13.5.1977).
Lid beheerraad Ziekenfonds 'West-Flandria' te Kortrijk.
Lid nationale stuurgroep Algemeen Verbond van Vlaamse Syndicaten
te Antwerpen.
Spelend lid harmonie 'De Verenigde Vrienden' te Avelgem.
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Spelend lid harmonie 'Sint Jozef' te Kortrijk.
Erevoorzitter Wielertoeristenclub 'De Hazewinden' te Kuurne~
Lid van de algemene vergadering 'Westvlaams toneel Antigone' te
Kortrijk.
Publicaties :
- De M eestergast en zijn organisatie, Borgerhout, Centrum voor Middenstands
Opleiding (CMO), 1967.
- D e Huisvuil verwerking in het arrondissem ent Kortrijk, Brussel, Dosfelinstituut, 1969.
- Bedrijfsorganisatie, Borgevhout, CMO, 1973 .
- D e organismie van de vervoerafdeling in het bedrijf, Borgerhout, OMO, 1975.
- Personeelsbeleid, BorgerJ10ut, C MO , 1976.
- Produktie en organisatie, Antwerpen, Het Spectrum, 1977.
Bibliografie: Op zoek naar goede bedrijfsadviseurs in Trends, 1976.

463. VANDROMME, Cécile, zonder beroep. Geboren te Rulste op
30 november 1928. Dochter van Aimé, en Cecile Vandromme. Huwt op
23 september 1959 te Rulste met R. Degroote (t), burgerneester van
Moen.
Vrijgestelde VKAJ-Ieper (1950-1951), vrijgestelde KAV-Kortrijk
(1954).
Lid van het verbondsbestuur KAV (vanaf 1971) en voorzitster (vanaf
1974).
Secretaresse ACW-Moen (1971-1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (7 .11.1971-1974).
Bestuurslid ouderkornitee, parochieraad, Davidsfonds.
Dekanale verantwoordelijke voor gezinspastoraaL
Literatuur : Medewerkster aan Vrou w en W ereld, Dageraad, W eduwentijdschrift,
Contact, De Boer en de Tuinder.

464. VAN EEGHEM, Benoit Gustave Eduard, tuinbouwer. Geboren
te Brugge op 15 februari 1875, aldaar overleden op 22 december 1956.
Zoon van Eduard, en Marie Bailliu. Huwt te Brugge op 29 september
1930 Marguerite Gobrecht.
Socialistisch gemeenteraadslid van Brugge.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (21.11.1921 tot
zijn dood).
Lid van de Bestendige Deputatie (30.5.1945-24.2.1946). Lid van het
Provinciaal comité voor Tuinbouw en kleinveeteelt (tot zijn dood).
465. VAN ELSLANDE, Auguste César.
ZieL. Schepens, o.c., p. 601.
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466. VAN ELSLANDE, Bertha Maria, zonder beroep. Geboren te
Vlamertinge op 4 februari 1920. Dochter van Arthur, hoofdonderwijzer,
en Marie Dehaeck. Huwt te Vlamertinge op 15 juli 1949 met Georges
Platteau, burgemeester van Vlamertinge en eerste schepen van GrootIeper.
Voorzitster van de Vrouwengilde-Vlamertinge (1948-1968) en gewestleidster KAV-Ieper (1961-1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (7.11.1971-17.12.
1978) en lid van de Bestendige Deputatie (10.11.1971-17.12.1978) belast
met de cultuur.
Voorzitster (1971) van de Provinciale Jeugdraad, ondervoorzitster van
de Provinciale commissies voor Beeldende Kunsten, Museumcommissie,
Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief, Geschiedenis en Folklore,
Muziek, Vakale Kunst, Sociaal-cultureel vormingswerk, Taal en Letterkunde, Toneel, Wooncultuur.
Bibliografie : K.M. De Lille, Twee Kwartierstaten, leper 1974, 23 p.

467. VAN ELSLANDE, Kamiel Hendrik, architect. Geboren te Veurne op 7 februari 1890, aldaar overleden op 30 mei 1962. Zoon van Remi
Henri, timmerman, en Eugenia Malvina Moeneclaey. Huwt te Veurne op
23 december 1912 Lydie Marie Leonard.
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne (4.12.1932-1.10.
1945 ontslag).
Liberaal gemeenteraadslid van Veurne (18.3.1936-11.8.1945 ontslag).
Arrondissementscommissaris van Veurne (1945-1955).
Lid (1950) van de Provinciale commissie voor de opschik van de volkswoningen.
468. VAN GLABBEKE, Gustave Adolphe. Advokaat en licentiaat in
het zeerecht. Geboren te Oostende op 8 augustus 1904. Gestorven te
Zanzibar op 5 augustus 1959.
Liberaal volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende (24.5.1936 tot zijn dood).
Minister van Binnenlandse Zaken (12.2.1945-16.6.1945 en 2.8.194518.2.1946).
Minister van Justitie (31.3.1946-9.7.1946).
Minister van Volksgezondheid en van het Gezin (11.8.1949-30.4.1950).
Minister van Openbare Werken (23.4.1954-13 .1.1955 ontslag).
Liberaal gemeenteraadslid van Oostende (1952 tot zijn dood), schepen
(1953) en burgemeester (1953-1958).
Wordt op 11 april 1954 en op 1 juni 1958 verkozen tot liberaal pro381

vincieraadslid voor het district Oostende, maar verzaakt telkens aan dit
mandaat.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 351.

469. VAN HAECKE, Jules.
Zie L. Schepens, o.c., p. 603.
470. VANHOLME, Wilfried, geneesheer. Geboren te Menen op 28
maart 1929. Zoon van Jerome, arbeider, en Hélène Rosé: Huwt te
Schaarbeek op 3 januari 1953 Marie Joseph Ghesquière.
Volksunie provincieraadslid voor het district Menen (31.3.1968-23.9.
1973 ontslag).
Volksunie gemeenteraadslid van Menen (sinds 1.1.1971 ).
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
471. VANHOUTIE, Arthur, plakker-aannemer. Geboren te Koekelare op 19 juli 1886, gestorven te Oostende op 11 september 1952. Zoon
van Charles, en Leonie Hinderyckx. Huwt te Gistel op 23 oktober 1953
Maria Farasyn.
Liberaal gemeenteraadslid van Oostende (6.1.1926-31.12.1932 en 22.
11.1935 tot zijn dood).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (24.2.1946 tot
zijn dood).
Lid van de Provinciale commissie voor de zeevisserij (1946-1952).
Voorzitter van het Liberaal syndicaat van Openbare Diensten. Stichter
en voorzitter van de fanfare 'Mariakerke ter Zee', voorzitter van de
toneelmaatschappij "t Zal wel moeten gaan'. Lid (1947) van de Provinciale commissie voor de bestrijding van de woningnood.
4 72. VAN HOUTTE, Ghislain Léon Albin, bediende. Geboren te
Ollignies op 10 juli 1908. Zoon van Victor, en Marie Baguet. Huwt te
Moeskroen Fernande Angèle Marie Sax.
Rexistisch provincieraadslid voor het district Moeskroen (7.6.19361944).
Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij Regentsbesluit van 10 februari 1945.
Bibliografie : J. Deroubaix, o.c., p. 234.

473 . VANHOVE, Gustavus Petrus Henricus, treinwachter en stadsbediende. Geboren te Lampernisse op 11 februari 1875, gestorven te
Veurne op 6 januari 1947. Zoon van Pieter, en Marie Vanpoucke. Huwt
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te Pervijze op 20 november 1895 Marie Vanden Bulcke.
Wordt op 24 februari 1946 verkozen als Ie plaatsvervanger op de
socialistische lijst voor het district Veurne, maar bekomt toch het mandaat omdat het effectief verkozen provincieraadslid getroffen is door de
Besluitwet van 19 september 1945 op de burgertrouw. Hij blijft in functie
tot zijn dood.
474. VAN HULLE, Hector, landbouwer en boomkweker. Geboren te
Beernero op 14 augustus 1889, overleden te Knesselare op 10 september
1975. Zoon van Henricus, en Serafina Vandekerckhove. Huwt te Beernero op 14 mei 1919 Maria Maeyens.
Stichter van de Jongelingenbond te Beernem.
Stichter (1920) en voorzitter van het Verbond der Boerengilden van het
arrondissement Brugge. Lid van de Bondsraad van de Belgische Boerenbond te Leuven en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Boerenbond.
Voorzitter van het Verbond van Boomkwekers van West-Vlaanderen.
Medestichter en lid van de Provinciale Landbouwkamer te Brugge.
Medestichter en commissaris van de Nationale Landmaatschappij.
Medestichter en lid van de beheerraad van de zuivelfabriek te Wingene.
Medestichter en bestuurslid van het Land- en Tuinbouwinstituut te
Oedelem.
Katholiek gemeenteraadslid van Beernero (24.4.1921-31.12.1926).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (4.12.1932-1936
en 6.10.1936-1946 in opvolging van de ontslagnemende J. Bernolet).
Lid van de kerkraad (vanaf mei 1941) van de parochie H . Moedermaagd Gods te Beernem.
Bestuurslid van de boerengilde, de Raiffeisenkas, het stieren- en berensyndicaat.
Erelid van de muziekmaatschappij Ste-Cecilia.
475. VANHUYSE, Willy Maurice Gustaaf, advokaat. Geboren te
Nieuwpoort op 12 mei 1926. Zoon van Maurice, en Anna Debeerst.
Huwt te Gent op 13 juli 1954 Gadelieve Claeysoone.
Voorzitter NCMV-Nieuwpoort (sinds 1955).
Katholiek gemeenteraadslid van Nieuwpoort (1.1.1965-31.12.1970).
Volgt op 1 oktober 1965 de ontslagnemende A. Belaen op als katholiek
provincieraadslid voor het district Veurne (tot 1968).
Lid (1966) van de Provinciale commissie van de zeevisserij.
Voorzitter van het Davidsfonds-Nieuwpoort.
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476. VAN IN, Guido, advokaat. Geboren te Brugge op 25 mei 1930.
Zoon van Jan Alfons, en Anna Cools. Huwt te Assebroek op 10 mei
1958 Paula Popelier.
Leider van het Jeugdverbond der Lage Landen (1949) en van het
Algemeen Diets Jeugdverbond (tot 1957).
Volksunie provincieraadslid voor het district Brugge (23 .5.1965-1971)
en fractieleider. Eén van de markante figuren van de Raad.
Lid (1966) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg.
Volksunie gemeenteraadslid van Brugge (vanaf 1.1.1970).
Senator van het arrondissement Brugge (vanaf 7.11.1971).
Volksunie-fractievoorzitter in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (sinds maart 1976).
4 77. VAN KEERSBULCK, Albert, bediende. Geboren te Wevelgem
op 28 mei 1900. Op 30 december afgeschreven te Tielt voor Svalöf
(Zweden). Zoon van Jan, en Bertina Spainens. Huwt te Motteville (Fr.)
op 21 februari 1920 Berthe Levesque.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Tielt, in opvolging van
G. D'hondt, die ontslag neemt (22.5.1928-1936) en voor het district
Ieper (7.6.1936-2.10.1939 ontslag).
478. VAN MAELE, Georges, handelaar. Geboren te St.-Miebiels op
14 december 1927.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (vanaf 7.11.1971).
Hij verzuimde ons nadere gegevens te bezorgen.
479. VAN MULLEM, Roger, bediende. Geboren te Sint-Andries op
13 mei 1924. Zoon van Marcel, en Marie-Thérèse Verbrugge. Huwt te
Brugge op 19 mei 1945 Mireille D'Hont.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (1.6.1958-65).
Lid van de COO te St.-Andries.
Secretaris-propagandist van de Bond Moyson Brugge-Oostende (sinds
1968).
Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg.
480. V ANNESTE, Etienne, hotelier, licentiaat in Handels- en Financiële Wetenschappen.
Socialistisch gemeenteraadslid van Oostduinkerke.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Veurne (25.3.197428.9.1977 ontslag).
Hij verzuimde ons nadere gegevens te bezorgen.
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481. VANNESTE, Florimond.
ZieL. Schepens, o.c., pp. 608-609.
482. V ANNIEUWENHUYZE, Roger Johan, bediende. Geboren te
Tieltop 2 juni 1926. Zoon van Oscar, en Maria Theresia Lootens. Huwt
te Tieltop 11 mei 1954 Godelieve D'Haene.
Hoofd van de Rechtskundige dienst van het ACV (1.1.1949-31.12.
1958).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (11.4.1954-31.3.
1968).
Beheerder en voorzitter van de S.V. 'Tieltse Bouwmaatschappij' (sinds
1955).
Katholiek gemeenteraadslid van Tielt (sinds 1.1.1959) en schepen
(sinds 5.1.1965).
Beheerder van de kredietmaatschappij 'Voor ons Volk' (vanaf 31.5.
1959).
Afgevaardigde-beheerder (1.10.1960-1968) en voorzitter (vanaf 1968)
van het PMS-Centrum te Tielt.
Lid (1959) van de Provinciale commissie voor sociale voorzorg, lid van
de Provinciale commissie voor wooncultuur (1963), lid (1974) van de
Provinciale commissie voor Openbare Bibliotheken.
Propagandist ACW-arrondissement Roeselare-Tielt en secretaris ACWTielt, afgevaardigde BAC enz. (1.1.1959-31.3.1968).
Senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt (sinds 31 .3.1968).
Beheerder van het gezondheidscentrum 'St.-Camillus' te Tielt (sinds
27.9.1962).
Beheerder en voorzitter van de Gewestelijke Landmaatschappij Roeselare-Tielt (sinds 2.6.1969).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 358.

483. VAN OOST, Joannes Baptiste Mauritius, landbouwer. Geboren
te Kanegem op 14 april1894, gestorven te Beernero op 7 november 1972.
Zoon van Ludovicus en Leonia Mannens. Huwt in eerste huwelijk te
Aarsele op 9 augustus 1943 Emelie Bertha De Smet en in tweede huwelijk te Kanegem op 7 juni 1962 Maria Magdalena Vroman.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Kanegem (4.1.1927-1944),
schepen (12.1.1933-16.5.1941) en burgemeester (16.5 .1941-8.9.1944).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Tielt (19.7.
1936-1944). Geschorst op 27.12.1944 en vervallen verklaard door het
Regentsbesluit van 10 februari 1945.
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484. VANOOTEGHEM, Evarist, bediende. Geboren te Gullegem op
16 november 1892, er spoorloos verdwenen in de nacht van 21-22 februari 1930. Zoon van Emiel, en Louise Vanneste. Huwt te Gullegem op
21 juni 1916 Barbara Deruyttere.
Medestichter ACW-Gullegem.
Katholiek gemeenteraadslid van Gullegem (1925-1930), schepen (7.1.
1927-21.4.1927) en burgemeester (21.4.1927-K.B. 10.4.1930).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (8.11.1925-1929).
485. VAN OUTRYVE d'YDEWALLE, Raynier André Ghislain, economisch adviseur. Geboren te Brussel op 17 december 1934. Zoon van
Hubert, en Hélène duSart de Bouland. Huwt te Brussel op 17 april 1961
Anne 't Serstevens.
Doctor in de rechten (Leuven 1960) en licentiaat in de economische
wetenschappen (Leuven 1961).
Kabinetsattaché van de minister van financiën (1965), adviseur (1969)
en kabinetschef (vanaf 1972) van de staatssecretaris voor streekeconomie.
Reserve-officier luitenant ter zee.
Voorzitter van de coöperatievenvennootschap voor Bedrijfsomschakeling Cobeson (vanaf 1977).
Katholiek gemeenteraadslid van Beernem (sinds 1.1.1977), en provincieraadslid voor het district Brugge (sinds 17 .4.1977).
486. VAN QUATHEM, Edgard Joannes Augustinus, kleermaker. Geboren te Loppem op 29 december 1893, overleden te Borgerhout op 7
mei 1962. Zoon van Celestinus, en Anna Vermeulen. Huwt te Brugge op
12 september 1931 met Zulma Van Reybrouck.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-1954).
Voorzitter van 'De Brugsche Kleermakers', bestuurslid van de Provinciale vereniging van meester-kleermakers.
Voorzitter van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invaliede
Soldaten-Afdeling Brugge.
487. VANRAES, Odelin, kleermaker. Geboren te Wervik (?) op 12
november 1911, gestorven te Menen op 10 oktober 1971. Zoon van
Emile.
Vakbondsecretaris ABVV.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Poperinge (24.2.19461949 en 4.6.1950-1961).
488. VAN ROY, Jean Pierre, sociaal assistent. Geboren te Brussel op
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14 april 1938. Zoon van Jean, en Pauline Charlier. Huwt te St.-Kruis op
5 december 1962 Clara De Carte.
Socialistisch gemeenteraadslid van St.-Kruis (1964-1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (7 .11.1971-7 4).
Federaal secretaris ESP-Brugge (1973-1977).
Lid (1972) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
489. VAN RYSSELBERGHE, Cyrille Ernest Modeste, arbeider. Geboren te Luingne op 16 december 1905. Zoon van Modeste Fernand, en
Louise Marie Cornélie Debruyne.
Vakbondsecretaris ABVV-Moeskroen (1945-31.12.1970).
Lid van de Werkrechtersraad (1945-1968).
Socialistisch gemeenteraadslid van Moeskroen (1947-1964) en provincieraadslid voor het district Moeskroen (4.6.1950-1958, en ter vervanging
van de overleden S. Castelein, 6.10.1960-1965).
Bibliografie: J. Deroubaix, o.c., p. 237.

490. VAN SIELEGHEM; Josephus Franciscus, brouwer. Geboren te
Eernegem op 19 maart 1867, aldaar overleden op 17 september 1947.
Zoon van Gustavus Adolphus, burgemeester en provincieraadslid, en
Hélène Matbilde Vanderheyde. Huwt te Oostende op 7 oktober 1890
Blancha Michens.
Liberaal gemeenteraadslid van Eernegem (1921-1946) en schepen (3.6.
1921-22.11.1940, 11.9.1944-31.12.1946).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (21.11.1921-2. 7.
1929 ontslag).
491. VAN STAAY, Pieter, bediende. Geboren te Izegem op 8 februari
1924. Zoon van Frans, en Josephine Simons. Huwt te Antwerpen op
31 oktober 1936 Eisa Grandry, verpleegster.
Secretaris Voeding- en transportcentrales van het ABVV en secretaris
(vanaf 1949) van de Socialistische Bond van Gepensioneerden te Izegem.
Voorzitter ESP-Izegem (vanaf 1951).
Voorzitter (1951) en ere-voorzitter van de socialistische harmonie 'De
Voorwacht'.
Bestuurslid van de Schoolraad van de RMS-Izegem (vanaf 1952).
Voorzitter van het bestuurscomité van de Stedelijke Leergangen te
Izegem (vanaf 1952).
Socialistisch gemeenteraadslid van Izegem (vanaf 1.1.1952) en schepen
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(1970-1976).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Izegem (vanaf 11.4.54).
Lid van de Raad van beheer van de Izegemse Bouwmaatschappij, de
WITAB en de IVIO.
492. VAN STEENLANDT, Joris, handelaar. Geboren te Sint-Joris
(IJzer) op 2 februari 1899, gestorven te Aalst op 2 februari 1972. Zoon
van Victor, en Leonie Deschoolmeester. Gehuwd met Georgina Vereecke.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Gistel (9 .10.1932-1944)
en provincieraadslid voor het district Oostende (4.12.1932-2.10.1939 ontslag).
493. VAN TYGHEM, Gerda, zonder beroep. Geboren te Roeselare
op 9 december 1931. Dochter van Karel, stafhouder van de Balie te
Kortrijk, en Julia Claes. Huwt te Roeselare op 12 april 1955 met Herman
Deboutte.
Secretaresse CMBV Roeselare (1967-1977).
Volksunie provincieraadslid voor het district Roeselare (7 .11.19711974).
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
494. VAN WALLEG HEM, Arthur, handelaar. Geboren te Torhout
op 18 januari 1881, aldaar overleden op 10 april1968. Zoon van Francis,
en Virginie Coussée. Huwt te La Roehelle (Fr.) op 4 november 1918
Marie Minne.
Volgt op 7 juni 1936 J. Devroe op die, verkozen, verzaakt aan zijn
mandaat, als Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district
Brugge. Op 27 december 1944 wordt hij geschorst en bij Regentsbesluit
van 10 februari 1945 vervallen verklaard.
495. VAN WANSEELE, Augustus Josephus, landbouwer. Geboren te
Ruiselede op 8 november 1891, aldaar overleden op 21 juli 1956. Zoon
van Arsenius, en Virginia Hoste. Huwt te Ruiselede op 1 september 1916
Irma Debrander.
Katholiek gemeenteraadslid van Ruiselede (van 24.4.1921 tot zijn
dood) en schepen (1.1.1939-30.1.1942 en 22.9.1944-31.12.1952).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (4.12.1936-1936; en
in opvolging van de ontslagnemende B. David, 12.4.1939 tot zijn dood).
496. VAN WASSENHOVE, Arnold Marie Joseph, eigenaar. Geboren
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te Kerkhave op 10 juli 1879, aldaar overleden op 2 december 1947. Zoon
van Alfred Eugène, burgemeester en provincieraadslid, en Marie Platteau.
Huwt op 8 juli 1905 te Villers-la-Ville Marie Louise Dumont de Chassart.
Katholiek gemeenteraadslid van Kerkhove, schepen (4.7.1921-6.9.21)
en burgemeester (6.9.1921 tot zijn dood).
Volgt op 2 oktober 1939 de overleden L. Mortier op als katholiek
provincieraadslid voor het district Moeskroen (tot 1946).
Bibliografie : R. Coppieters 't Wallant, Notices généalogiques... sur quelques
families en Flandre occidentale, Bruges 1946, p. 317.

497. YENS, Werner, drukker-letterzetter. Geboren te Lendelede op
9 maart 1939. Gehuwd met Lisette Delaere.
KAJ -gewestleider en verbondsvoorzitter arrondissement Roeselare-Tielt
(1957-1960).
KAJ-propagandist (1960-1963). Lekenhelper internationale KAJ in
Malawi (Afrika) (1963-1968). KWB-propagandist (1968-1972).
Voorzitter ACW-Izegem en adjunct-arrondissementeel secretaris (sinds
1972).
Gewestleider KWB (sinds 1972).
Katholiek gemeenteraadslid van Izegem en burgemeester (sinds 1972).
Katholiek provincieraadslid voor het district Izegem (sinds 17 .4.1977).
Bibliografie: R. Ve11holle, Welkom Burgemeester W. Vens, in Ten Mandere,
17(1977) pp. 55-56.

498. VERBRUGGHE, Leontius Eduardus, bediende en reder. Geboren te Oostende op 22 januari 1870 en er gestorven op 13 december
1935. Zoon van Jacobus, en Juliana Declerck. Huwt te Oostende op
5 juni 1897 met Georgina Demey.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (21.11.19211929).
Literatuur: Atlas van schelpen van de Noordzee, Oostende 1913; De Zeevisscherij: De Roode Vloot, Brussel 1923; Die belgische Seefischerei, Stuttgart 1932.

499. VERCRUYSSE, Félix, breigoedfabrikant Geboren te Desselgem
op 12 mei 1912. Zoon van Adhemar, en Marie Louise Vanackere. Huwt
te Spiere op 15 februari 1947 met Madeleine Duchatelet, bestuurslid
CMBV.
Bestuurslid Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd-Passendale
(1936-1946). Stichter (1946) en voorzitter NCMV-Passendale, lid van de
beheerraad voor het gewest Ieper (sinds maart 1965) en lid van het
dagelijks bestuur (sinds maart 1965). Lid van het provinciaal kontakt395

comitee NCMV-West-Vlaanderen.
Katholiek gemeenteraadslid van Passendale (1.1.1947-31.12.1970) en
burgemeester (27.5.1953-31.12.1970).
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (4.6.1950-1961 en
23.5.1965-1971).
Lid van de beheerraad van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij
(juni 1951-juni 1973).
Lid van de commissie van beroep voor de pensioenen der zelfstandigenurondissement leper (1957-1969).
Lid Algemene Vergadering GOM-West-Vlaanderen (sinds 1975).
Rechter in handelszaken bij de rechtbank van Koophandel te Ieper
(sinds juli 1977).
Bestuurslid v.z.w. Parochiale Werken te Passendale (sinds 1957).
500. VERCRUYSSE, Joseph, bestuurder. Geboren te Zwevegem op
17 maart 1884, aldaar gestorven op 18 februari 1968. Zoon van Petrus
Amandus, en Theresia Laridon. Huwt te Zwevegem op 19 januari 1942
Elvina Valentina Decraene. Katholiek gemeenteraadslid van Zwevegem
(1921-31.12.1946) en schepen (11.1.1927-31.12.1946).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk (21.11.1921-1936
en in opvolging van de overleden L. Bekaert (12.1.1937-1954).
Voorzitter van het ACV-Zwevegem, de coöperatieve 'De Volksmacht',
het christelijk ziekenfonds 'Volksliefde' en de bouwmaatschappij 'Eigen
Haard'.
Schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Amand.
501. VEREECKE, August, architect. Zoon van Désiré, architect en
aannemer, en Lucie Huyghebaert. Huwt te Middelkerke op 21 november
1922 Raymonde Lebrun.
Lid van de 'Attractiekring' die tijdens de oorlog 1914-18 optrad te
Oostende ten voordele van de krijgsgevangenen.
Leraar viool aan het muziekconservatorium van Oostende.
Medestichter (10.3.1924) van de 'Ligue des intérêts matériels de Middelkerke' en ondervoorzitter van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Middelkerke.
Medestichter en erelid van het Willemsfonds-Middelkerke.
Voorzitter van de Vrijzinnige Liberale Volksbond van Middelkerke en
omliggende (sinds 1948).
Hoofdman van de 'Schuttersvrienden' (sinds 1953) en manager van de
'Jacquet-club Bristol' (sinds 1948).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (1.10.1952-1971).
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Lid van de Provinciale commissie voor zeevisserij (1952-1971), de
provinciale commissie voor bestrijding van de woningnood en nood- en
krotwoningen (1954-1971), de Provinciale commissie voor de opschik van
volkswoningen (1954-1971).
Lid van de beheerraad van de WIER (1966-1971).
Liberaal gemeenteraadslid van Middelkerke (1958-1964).
Architect van het Casino-Kursaal te Middelkerke (1954) en de sociale
woonhuizen aan de Sluiswijk (1962).
Bibliografie: Ed. Lauwers, August Vereecke in De Zeewacht 7.7.1972, p. 4.

502. VERHAEGHE, André, bediende. Geboren te Deerlijk op 5 april
1922. Zoon van Julien, aannemer, en Maria Vercruysse. Huwt te Zwevegem op 30 oktober 1948 Blanche Vandenbroucke.
Secretaris BSP-Deerlijk ( 1. 4.19 5 3-30.9.197 4), secretaris Socialistische
Bond van Gepensioneerden (sinds 1.1.1959).
Socialistisch gemeenteraadslid van Deerlijk (11.10.1964-30.9.1974 ontslag).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.3 .1961-65).
503. VERHAEGHE, Jean.
Zie L. Schepens, o.c., p. 626.
504. VERHAVERBEKE, Richard René, handelaar. Geboren te Roeselare op 18 augustus 1895, aldaar overleden op 25 september 1966.
Zoon van Victor. Huwt te Rumbeke Augusta Barbe Seys.
Leider van het Verdinaso-Afdeling Rumbeke.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Rumbeke en provincieraadslid voor het district Roeselare (9.6.1929-5.7.1932 ontslag samen met
de andere Dinaso's).
Dienstdoende burgemeester van Rumbeke (3.8.1940-27.9.1944).
Bibliografie: M. De Bruyne, Honderd jaar Koninklijke Stadsharmonie van
Roeselare, Roeselare 1967, ,p. 188; id., De Rumbeekse burgemeester van 1796 tot
1976 in Nieuwe Rumbeekse Avondstonden no 10, 1977, pp. 29-30.

505. VERHEGGHE, André, handelaar. Geboren te St.-Kruis op 22
oktober 1911. Huwt te St.-Kruis op 29 mei 1937 Bertha Michot.
Voorzitter NCMV-St.-Kruis (1950-1965), voorzitter gewestelijk verbond van detailhandelaars Voeding-Brugge (1952-1965) en provinciaal
voorzitter (1945-1965).
Volgt op 18 december 1956 de overleden A. Olivier op als katholiek
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provincieraadslid voor het district Brugge (tot 1958, opnieuw verkozen
26.3.1961-1965).
Katholiek gemeenteraadslid van St.-Kruis (1958-1970), schepen (19581964) en ere-schepen (14.12.1970).
Voorzitter van de Vereniging der zelfstandigen en burgerij van St.-Kruis
(5.6.1962-14.3.1966).
Medestichter en lid van de beheerraad van het Vormingsinstituut voor
KMO te Brugge.
Voorzitter van de 'Ontspanningsclub voor de rustenden uit de Middengroepen' te St.-Kruis (vanaf 2.8.1976).
Bestuurslid Bibliotheek St.-Lutgardis (1960-1976).
Voorzitter kerkraad van St.-Lutgardis (vanaf 6.4.1976).
506. VERHELST, Marcel, landbouwer. Geboren te Waregem op 22
december 1897. Zoon van Camilus, en Maria Van de Casteele. Huwt te
Beveren-Leie op 2 oktober 1929 Joanna Coussement.
Katholiek gemeenteraadslid van Waregem (1947-1970), schepen (15.5.
1947-5.7.1957) en burgemeester (27.6.1957-31.12.1970).
Katholiek provincieraadslid voor het district Harelbeke (23.5.19651968).
Lid van verscheidene landbouwcomités.
507. VERHELST, Roger, bediende. Geboren te Harelbeke op 5 april
1934. Zoon van Alfons, en Martha Degroote. Huwt te Harelbeke op
2 maart 1957 Julia Roelant.
Secretaris van de Bond Moyson.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (26.3.19611965) en voor het district Harelbeke (vanaf 23.5.1965).
Socialistisch gemeenteraadslid van Harelbeke (22.1.1965-31.12.1976)
en Groot-Harelbeke (vanaf 2.1.1977) en eerste schepen (vanaf 1.3.1971).
Ondervoorzitter van de socialistische harmonie Vooruit-Harelbeke.
508. VERHEYE, Gustaaf, bediende RTT. Geboren te Ieper op 2
januari 1920. Zoon van Elie Juliaan Arthur, en Helena Maria Goethals;
Huwt te Ieper op 4 april1942 Simonne Yvonne Cornelia Labaere.
Bestuurslid plaatselijk bestuur ACOD (vanaf 1945).
Privé-secretaris van de minister (1968-1971) en de staatssecretaris
(1972-1973) van de Huisvesting en het Gezin (G. Breyne) en kabinetssecretaris van deze laatste.
Secretaris ESP-Afdeling Ieper (vanaf 1.2.1971) en secretaris Centraal
comité Groot-Ieper (vanaf 1.9.1976).
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Volgt op 7 november 1971 A. Decooinek op die, verkozen, verzaakt
aan dit mandaat, als socialistisch provincieraadslid voor het district
Ieper (tot 1974, opnieuw verkozen sinds 17.4.1977).
Lid (1973) van de Provinciale commissie voor volksgezondheid.
Secretaris van de Drumband-Majorettenkorps Edgard Missiaen te
Ieper (sinds 1.10.1965).
Regionaallos medewerker aan Vooruit, Volksgazet en weekblad Voor
Allen (sinds 1960).
Literatuur : Genealogische studie over de stam Verheye (1977).

509. VERHOOST, Gentiel, beheerder van coöperatieve (1929), verzekeringsagent (1954). Geboren te Waregem op 25 september 1895 en
er overleden op 28 november 1963. Zoon van Remigius, en Maria Pelagie.
Gistelinek Huwt te Waregem Margaretha Blodia De Loof.
Bestuurslid ABVV.
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (9.6.19291946 en 11.4.1954-1961).
Socialistisch gemeenteraadslid van Waregem (1.1.1933-23.12.1936 ontslag en 1939 tot zijn dood).
510. VERKINDEREN, Georges, landbouwer en handelaar. Geboren
te Meulebeke op 18 september 1896. Zoon van Gustaaf, schepen en
voorzitter van de Boerengilde, en Hortense Loontjens. Huwt te Meulebeke op 15 mei 1928 Lia Waffelaert.
Landbouwleraar (1919) verbonden aan de studiedienst van het Ministerie van Landbouw (1919-1965).
Medewerker van G. Coucke, koninklijk commissaris voor de Wederopbouw van het arrondissement Roeselare-Tielt.
Bestuurslid van het arrondissementeel bestuur van de Katholieke Partij.
Medestichter (1922) en voorzitter van de BJB. Lesgever avondcursussen land- en tuinbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw.
Lid en voorzitter van de Syndikale kamer voor chicoreidrogers en telers
(1940-1965) en lid van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen.
Medestichter en bestuurslid van de 'Veiling' te Roeselare (vanaf 1944).
Katholiek provincieraadslid voor het district Tielt (24.2.1946-1965).
Leidt er vanaf 1962 de groep landbouwers van de CVP.
Voorzitter van het Prijzijverbond Kortrijk, Roeselare en Tielt (vanaf
1950).
Bestuurslid van de 'Provinciale proefvelden'.
Katholiek gemeenteraadslid (april 1960-1970) en burgemeester van
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Meulebeke (6.5.1960-1970).
Ere-voorzitter van de muziekmaatschappij 'Vreugd en Deugd' (sinds
1958).
511. VERLENDE, Ludovicus Constantinus Camillus Augustus, brouwer. Geboren te Lo op 19 november 1887, gestorven te Sint-Andries op
12 december 1971. Zoon van Edouardus Bernardus, schepen en provincieraadslid, en Zoé Judith Vanhee. Huwt te Atveringem op 28 juni 1913
Leontine Maria Josephina Faure.
Bevelhebber van de brandweer te Lo.
Vlaamnationalistisch provincieraadslid voor het district Diksmuide (7.
6.1936-1944). Geschorst op 27 december 1944, vervallen verklaard bij
Regentsbesluit van 10 februari 1945.
512. VERMAND EL, J ules Camille Henri, vakbondsecretaris. Geboren
te Meulebeke op 17 augustus 1897. Zoon van Cyrille, en Emelie Marie
Goethals. Huwt te Meulebeke op 7 februari 1923 Elisa Caenepeel.
Bestuurslid en secretaris ABVV-lngelmunster (1926-1974).
Secretaris, voorzitter en ere-voorzitter BSP-Ingelmunster.
Socialistisch gemeenteraadslid van Meulebeke (1933-1937) en van
Ingelmunster (20.1.1939-1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Tielt, in opvolging van
de overleden A. Baert (28.12.1944-1954).
Lid COO-Ingelmunster (18.7.1947-1970).
Senator voor het arrondissement Roeselare-Tielt (20.3.1956-1958 en
26.3.1961-24.4.1964 ontslag), ere-senator.
Lid van een toneelgezelschap.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., pp. 369-370.

513. VERMEERSCH, Octavus, landbouwer. Geboren te Voormezele
op 11 mei 1908. Zoon van Rector, schepen, en Julia Swingedouw. Huwt
te Vlamertinge op 5 oktober 1933 Maria Fernagut.
Schepen van Voormezele (1940-1944).
Bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter van het Algemeen Boerensyndikaat-Ieper (1962-1975) en provinciaal bestuurslid.
Volksunie provincieraadslid voor het district Ieper (31.3.1968-1974).
Lid van de beheerraad WITAB (tot 10.3.1974).
514. VERMEERSCH, Oscar Georges, aannemer. Geboren te Tieltop
24 november 1895. Gestorven te Tieltop 31 juli 1970. Zoon van Joannes,
en Magdalena Margaretha Dupont.
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Voorzitter Vlaamsnationale mutualiteit van het district Tielt.
Vlaamsnationalistisch gemeenteraadslid van Tielt (1926-1944).
Vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district Tielt (19.7.
1936-1944), en lid van de Bestendige Deputatie (29.12.1941-1944). Geschorst op 27 december 1944 en vervallen verklaard bij Regentsbesluit
van 10 februari 1945.
Voorzitter van het operettegezelschap 'De Vrije Zonen', de 'Vlaamsnationale Muziekmaatschappij', de 'Vlaamse Voetbalbond' en de 'Biljartclub' te Tielt.
Bestuurslid VTB, Davidsfonds, enz.
515. VERMEIRE, Carlos, hotelier. Geboren te Knokke op 5 april
1903. Gestorven te Oostduinkerke op 11 oktober 1976. Zoon van Ladewijk, en Matbilde Gendbrugge. Huwt te Knokke op 28 mei 1929 Maria
Van Steene, voorzitster SVV.
Medestichter en bestuurslid van het ABVV-Knokke (1927 tot zijn
dood).
Medestichter en bestuurslid van de Bond Moyson te Knokke (1927 tot
zijn dood).
Medestichter van de BWP-Knokke (1927).
Bestuurslid (1927-1946) van de Socialistische Muziekvereniging en van
'De Zeegalm' (1946 tot zijn dood).
Socialistisch gemeenteraadslid van Knokke (aug. 1933-jan. 1940 en jan.
1946-dec. 1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Brugge (24.2.1946-65).
516. VERMEIRE, Cyriel Camiel, landbouwer. Geboren te Vlissegem
op 10 juni 1879, aldaar gestorven op 3 augustus 1939. Zoon van Louis,
en Juliana Decloedt. Huwt te Lapscheure op 19 oktober 1909 Candida·
Van Damme, voorzitster van de Boerinnenbond.
Katholiek gemeenteraadslid van Vlissegem (van 3.1.1912 tot zijn dood),
schepen (22.9.1922-31.12.1926) en burgemeester (15.1.1927-5.1.1933).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende (21.11.19211929, 4.12.1932-1936 en, in opvolging van de overleden L. Porta, van
12.4.1939 tot zijn dood).
Lid (1962) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
Lid van de Kerkraad. Voorzitter van het veekweeksyndicaat BruggeNoord.
Voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, van de plaatselijke Boerengilde en de Raiffeisenkas.
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517. VERMEULEN, Benoni, landbouwer en steenbakker. Geboren te
Sint-Jan op 21 augustus 1874, aldaar overleden op 22 oktober 1942.
Huwt op 15 januari 1900 met Flavie Haghedooren, die hem 12 kinderen
schenkt en op 15 januari 1915 te Sint-Jan overlijdt.
Katholiek gemeenteraadslid van Sint-Jan (1905-1921), wordt schepen
(30.6.1920-1921) en burgemeester (22.7.1921-1936).
Rond 1924 sluit hij aan bij de Christen-Werklieden, maar omwille van
de tegenstand vanwege de katholieke conservatieven, stapt hij rond 1926
over naar het VNV.
Self-made man. Leert o.m. op eigen kracht Duits en legt contacten met
Duitse landbouwers, met als gevolg dat hij als eerste in de streek in 1907
plantaardappelen invoert uit Oost-Pommeren.
Medestichter en beheerder van de coöperatieve melkerij van Langemark en van de coöperatieve brouwerij Van Artevelde te Westrozebeke.
Bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Boerenbond en de Raiffeisenkas.
In november 1914 door een politieke tegenstander bij de Franse militaire overheid aangeklaagd, wordt hij aangehouden, verdacht van spionage
omwille van Duitse brieven die hij bezat. Te Poperinge opgesloten samen
met een vriend, ontsnapt hij ternauwernood aan een sommaire executie,
na tussenkomst van de burgemeester van Ieper.
Na de dood van zijn vrouw, en de eerste gasaanval in de streek, verlaat
hij in april 1915 zijn have en goed en vertrekt met zijn acht nog in leven
zijnde kinderen naar de omgeving van Londen, waar hij tewerkgesteld
wordt als tolk in een munitiefabriek.
In de lente 1918 vertrekt hij naar Frankrijk om er samen met zijn broer
een hoeve uit te baten.
Onmiddellijk na de Wapenstilstand keert hij terug naar Sint-Jan, en
begint - zonder enige voorbereidende opleiding - het beroep van aannemer van openbare werken voor het effenen van de frontstreek, en
steenbakker. Tevens herneemt hij de import van plantaardappelen. Voor
zijn streekgenoten maakt hij zich verdienstelijk bij het regelen van de
oorlogsschade.
Hij wordt vlaamsnationalistisch provincieraadslid voor het district
leper (4.12.1932 tot zijn dood), en lid van de Bestendige Deputatie (16.6.
1936 tot zijn dood). Hij is één van de opvallendste en kleurrijkste figuren
in de Raad.
Als lid van de deputatie is zijn grote verwezenlijking de aanleg van de
provinciebaan Ieper-Hooglede, met het door een haag afgeschermd, brede
fietspad. Een unicum in zijn tijd in West-Vlaanderen.
Op 2 april 1939 wordt hij verkozen tot VNV-senator voor het arron-
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disserneut Kortrijk-Ieper, maar verzaakt op 18 april aan dit ambt.
Spijts de verordening van 7 maart 1941 op de leeftijdsgrens (60 jaar)
van de ambtenaren, mag hij zijn functie van gedeputeerde blijven uitoefenen tot zijn dood in 1942.
Hij was lid van de Hoge Landbouwraad.
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 370.

518. VERMOORTEL, Valère, bediende. Geboren te Bredene op 20
juni 1904. Zoon van Léon, en Eugenie Lefever. Huwt te Bredene op
10 november 1926 Yvonne Leconte.
Secretaris van de ABVV Centrale voor het hotelpersoneel-Gewest
Oostende (1938-1969).
Socialistisch gemeenteraadslid van Bredene (1947-1959) en schepen
(1947-1959).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende (26.6.19491971).
Ondervoorzitter van de harmonie van Bredene en voorzitter van de
voetbalclub F.C. Bredene.
Lid (1962-1971) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij.
519. VERRIEST, Remi, hoofdtreinwachter. Geboren te Ingooigem op
26 oktober 1929. Zoon van Valère, spoorwegarbeider, en Elisa Naessens.
Huwt te Vichte op 28 september 1951 Georgette Furniere.
Bestuurslid ACOD-Oudenaarde (sinds 1.11.1955) en penningmeester
(sinds 1.11.1959).
Socialistisch gemeenteraadslid van Vichte (1.1.1971-31.12.1976) en
van de fusiegemeente Anzegem (sinds 1.1.1977).
Secretaris van de Socialistische Bond van Gepensioneerden te Vichte
(sinds 24.12.1973).
Bestuurslid van de Fanfare St.-Cecilia te Vichte (sinds 27.4.1975).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk (vanaf 17.4.77).
520. VROMMAN, Joseph, architect.
Volgt op 25.6.1970 de overleden G. Deman op als Volksunie provincieJaadslid voor het district Tielt. Behield dit mandaat tot de verkiezingen
van 1971.
Hij verzuimde ons nadere gegevens mee te delen.
521. VUYLSTEKE, Léon.
ZieL. Schepens, o.c., p. 632.
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Te verbeteren als volgt : Hij was katholiek provincieraadslid voor
Menen tot de verkiezingen van 9 november 1925.
522. WALLAYS, Achiel Odil, bediende. Geboren te Wevelgem op 21
augustus 1895. Gestorven te Waregem op 26 maart 1978. Zoon van
Emile, en Pharaïlde Platteeuw. Huwt te Wevelgem op 28 mei 1923
Maria Vanfleteren. Broer van Remi Henri (nr. 524) en oom van Madeleine (nr. 523).
Stichtend lid van het arrondissementeel verbond van de Christelijke
Mutualiteiten (22.11.1922) en voorzitter van de mutualiteit te Wevelgem
(1922-1963).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (24.2.1946-1965).
Katholiek gemeenteraadslid van Wevelgem en burgemeester (1947-70).
523. WALLAYS, Madeleine-Pharaïlde, bediende. Geboren te Wevelgem op 3 september 1921. Dochter van Remi Henri, burgemeester, provincieraadslid en senator, (zie nr. 524) en Adriana Deneckere. Huwt te
Wevelgem op 13 januari 1949 met Denis Baert, kabinetsattaché van de
minister van Nederlandse Cultuur en later de minister van Verkeerswezen.
Nicht van Achiel Odiel (zie nr. 522).
Voorzitster VKAJ (1939-1949).
Arrondissementeel voorzitster KA V (1955-1970) en lid Nationaal
comité KAV (tot 1970).
Voorzitster COO (1965-1970).
Katholiek gemeenteraadslid van Wevelgem en schepen (sinds 1971 ).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (23.5.1965-1968
en 17.4.1977-17.12.1978).
524. WALLAYS, Remi Henri, directeur van coöperatieven. Geboren
te Wevelgem op 23 januari 1892 en er gestorven op 7 juni 1971. Zoon
van Emile, en Pharaïlde Platteeuw. Huwt te Wevelgem op 6 oktober 1920
Adriana Deneckere. Broer van Achiel Odil (nr. 522) en vader van Madeleine (nr. 523).
Voorzitter-stichter van de coöperatieve van de Volksbond (1919).
Voorzitter van het arrondissementeel Coöperatief Verbond en voorzitter van de Bouwmaatschappij te Wevelgem.
Voorzitter van de Koninklijke harmonie 'Eigen Schoon' te Wevelgem
(1919-1965) en ere-voorzitter.
Katholiek gemeenteraadslid van Wevelgem (1922-1946) en burgemeester (15.1.1933-1946).
Voorzitter COO (1946-1965).
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Katholiek provincieraadslid voor het district Menen (21.11.1921-1946)~
Senator van het arrondissement Kortrijk-Ieper (17.11.1946-1954).
Bibliografie: P. Van Molle, o.c., p. 379.

525. WEYDTS, Walter, ambtenaar. Geboren te Kortrijk op 2 november 1930. Zoon van Gerard, en Maria Vandeplassche. Huwt te Kortrijk
Yvonne Algoed.
Voorzitter van de Liberale Jeugd-Kortrijk (1.3 .1952-1.5.1965).
Voorzitter Liberaal syndikaat van de agenten in openbare dienst-Afdeling Kortrijk (1.1.1957-1.7.1976) en ere-voorzitter, nationaal ondervoorzitter (1.7.1960-aug. 1965) en nationaal voorzitter van de sector
financiën (1.1.1957-30.6.1970).
Liberaal provincieraadslid voor het district Kortrijk (vanaf 23.5 .1965).
Lid (1966) van de Provinciale studiecommissie voor de bejaardenzorg.
Lid (1971) van de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk.
Ondervoorzitter van de Vlaamse afdeling van de Belgische unie voor
de verdediging van de vrede (sinds 1969) en lid van de Wereldvredesraad (sinds 1971).
526. WILLAERT, Pamphile, bediende. Geboren te Vladslo op 5 september 1875, overleden te Oostende op 4 januari 1938. Zoon van August,
en Henrica Muylle. Gehuwd met Florence Barraclough.
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende (4.12.1932-1936).
527. WILLEMS, Laurette, handelaarster. Geboren te St.-Kruis op 7
augustus 1936. Dochter van Edgard, en Gaby Vercruysse. Huwt te St.Kruis op 3 september 1957 met Paul Catry.
Voorzitster CMBV-Ieper, lid van de beheerraad NCMV-gewest Ieper
en van het provinciaal kontaktcomité van de Middenstand.
Plaatselijk en arrondissementeel ondervoorzitter van de CVP-Ieper.
Lid van het provinciaal bureau van de CVP.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper (sinds 17.4.1977).
528. WINDELS, Albert, vakbondleider. Geboren te Vichte op 26
april 1915. Zoon van Gentille, en Marina Vercruysse. Huwt te Ingooigem
op 8 september 1942 Elisa Steeland.
Vakbondleider ACV (1.9.1944-30.4.1976).
Katholiek gemeenteraadslid van Deerlijk (1 .1.1946-31.12.1976), schepen (1.1.1952-31.12.1963) en burgemeester (1.1.1964-31.12.1976).
Volgt op 1 oktober 1954 de overleden H. De Brabandere op als katho-
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liek provincieraadslid voor het district Kortrijk (tot 1958) en op 17
maart 1960 de overleden R. Bettens, voor hetzelfde district (tot 1965).
Op 23 mei 1965 wordt hij dan verkozen als provincieraadslid voor het
nieuwe district Harelbeke (tot 1971).
529. ZWAENEPOEL, Maurits, bediende-rekenplichtige. Geboren te
Gistel op 6 april 1925. Zoon van Maurice, en Petronelia Mattheeuwsen.
Huwt te Gistel op 15 apri11948 Alicia Laeremans.
Volksunie gemeenteraadslid van Gistel (1965-1976) en provincieraadslid voor het district Oostende (sinds 23.5.1965).
Lid (1966) van de Provinciale commissie voor de zeevisserij .

406

AANHANGSEL
PROVINCIERAADSLEDEN VOOR HET EERST VERKOZEN
OP 17 DECEMBER 1978

1. BORET, Walter, handelaar. Geboren te Lichtervelde op 10 maart
1940. Zoon van Jozef, en Zoë Decock.
Liberaal gemeenteraadslid van Lichtervelde (sinds 1 januari 1977).
Liberaal provincieraadslid voor het district Izegem.
2. DEBREUCK, Gilbert, bediende. Geboren te Elverdinge op 29 mei
1936. Zoon van Gerard, en Monique Cappoen. Huwt te Gistel op 3 juli
1965 Anne-Marie Lombary.
Secretaris van het arrondissementeel bestuur voor Socialistische gepensioneerden Oostende-Veurne-Diksmuide (sinds 1.1.1969).
Secretaris BSP, afdeling Eernegem (sinds 1.12.1969), lid van het federaal bestuur van de COO Eernegem (7.7.1971-4.4.1977).
Lid van de beheerraad Bond Moyson Brugge-Oostende (sinds 1.1.
1975).
Socialistisch gemeenteraadslid van de fusiegemeente Eernegem (sinds
1.1.1977).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Oostende-Giste!.
3. DEDEYNE, Maurice, bediende. Geboren te Torhout op 12 juni
1927. Zoon van Eudore, en Valerie Delarue. Huwt te Veldegem op 13
juli 1950 Margareta Yde.
Bestuurslid KWB Torhout (sinds 1955), bestuurslid ACV Torhout
(sinds 1959), bestuurslid Mutualiteit Karel de Goede te Torhout (sinds
1959), ondervoorzitter ACW-Torhout en lid arrondissementeel bestuur
ACW-Brugge. Bestuurslid Culturele Raad Torhout.
Katholiek gemeenteraadslid Torhout (1.1.1965-31.12.1976).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge.
4. DEVOS, Joël Cyriel, bediende. Geboren te Kortrijk op 22 maart
1928. Zoon van Floris, en Maria Magdalena Parmentier. Huwt te Kortrijk op 11 november 1950 met Rosa Maria Lybeer.
Spelend lid en gedurende 25 jaar secretaris van de Koninklijke har-
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manie 'Kunst na Arbeid', bestuurslid KWB, bestuurslid Mutualiteit
'Vooruitzicht', bestuurslid arrondissementeel bestuur ACW-Kortrijk, bestuurslid CVP-Kortrijk, en arrondissementeel CVP-bestuur.
Katholiek gemeenteraadslid van Kortrijk (sinds 8.1.1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Kortrijk.
5. DE WISPELAERE, Adelin.
Katholiek provincieraadslid voor het district Roeselare. Verzuimde ons
nadere gegevens te bezorgen.
6. DOOM, Daniel André, bediende. Geboren te Ingelmunster op 26
februari 1925. Zoon van Albert, en Alice Kesteloot. Huwt te Kortrijk
op 5 april1947 Yvonne Callewaert.
Lid gewestelijk bestuur van de Bond Moyson.
Socialistisch gemeenteraadslid en schepen van Kuurne (sinds 1.1.1970).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Kortrijk.
7. DUJARDYN, Henri Maurice, velomaker. Geboren te Wakken op
10 april 1914. Zoon van Henri, en Maria Debaere. Huwt te Wakken op
29 juli 1936 Georgine Devos.
Volksunie gemeenteraadslid van Wakken (1.1.1971-31.12.1976) en de
fusiegemeente Dentergem (sinds 1.1.1977).
Volksunie provincieraadslid voor het district Tielt.
8. DUMONT, Adolf Victor, bediende. Geboren te Borgerhout op 18
juni 1928. Zoon van Frederik, en Maria Van Dyck. Huwt te Ekeren
op 16 augustus 1958 Josephina Franken.
Voorzitter van de Oudervereniging en van de Vriendenkring van het
Koninklijk Atheneum te Knokke (sinds januari 1975).
Secretaris van de Mutualiteit Hulp in Nood te Knokke-Heist (sinds
oktober 1976).
Liberaal provincieraadslid voor het district Brugge.
9. GOEKINT, Julien, meester-drukker. Geboren te Bredene op 8 oktober 1929. Zoon van Arthur, en Maria Verburgh. Huwt te Oostende op
10 september 1952 Georgette Sleuyter.
Lid van de beheerraden van de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen en van de Federatie van Grafische Bedrijven van België.
Voorzitter van Westgrafica (Federatie van Meester Drukkers van WestVlaanderen).
Ondervoorzitter NCMV-Gewest Oostende.
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Katholiek gemeenteraadslid en schepen van Oostende (sinds 1.1.
1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Oostende.
10. HOUTSAEGER, Luc Yvonne Louis, zaakvoerder. Geboren te
De Panne op 1 juli 1942. Zoon van Georges, en Zoë Ghysbrecht. Huwt
te De Panne op 6 september 1972 Catherine Wacheul.
Liberaal gemeenteraadslid van De Panne (sinds 1.1.1972).
Liberaal provincieraadslid voor het district Veurne.
11. LAVERGE, Jacques Willy Ghislain, afgevaardigde beheerder van
vennootschappen. Geboren te Kortrijk op 4 december 1939. Zoon van
Gaston, en Suzanne Beyens. Huwt te Kortrijk op 4 maart 1967 Christine
Callewaert.
Lid van de beheerraad van het Neutraal Verbond der Middengroepen
te Kortrijk.
Liberaal gemeenteraadslid van Kortrijk (sinds 1.1.1977).
Liberaal provincieraadslid voor het district Kortrijk.
12. LOUWYCK, Guido.
Liberaal provincieraadslid voor het district Tielt. Verzuimde ons nadere
gegevens te bezorgen.
13. MARGOT, Anna Maria. Zonder beroep. Dochter van Arthur,
en Maria Bonneure. Gehuwd te Brugge op 5 juni 1948 met Alfons Walleyn.
Voorzitster Stad-Brugge, gewestvoorzitster (1954-1978) en provinciaal
ondervoorzitster CMBV. Voorzitster politiek comité NCMV-CMBVBrugge.
Provinciaal afgevaardigde CSKW.
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge.
14. TRIOEN, Marguerite. Zonder beroep. Geboren te Brugge op 14
oktober 1942. Dochter van Gerard, en Anna Van NuffeL Gehuwd te
Brugge op 14 oktober 1966 met Guido Lefebure.
Lid CVP werkgroep 'Vrouw en Maatschappij', voordrachtgeefster
KA V, arrondissementeel verantwoordelijke Instituut voor Politieke Vorming van de CVP. Ondervoorzitster ACW-arrondissement Brugge.
Katholiek gemeenteraadslid Brugge (sinds 1971).
Katholiek provincieraadslid voor het district Brugge.
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15. VANLERBERGHE, Oswald Aloïs Cornelius. Advokaat. Geboren
te Poperinge op 21 september 1933. Zoon van Maurits, en Gilberta
Facoo. Gehuwd met Elisabeth Kesters.
Socialistisch gemeenteraadslid van Diksmuide (sinds 1.1.1971).
Socialistisch provincieraadslid voor het district Diksmuide.
16. VANMASSENHOVE, Charles, leraar. Geboren te Koksijde op
16 januari 1940. Zoon van Alex, en Maria Sabbe. Huwt te Ploegsteert
op 22 december 1964 Liliane Sauvage.
Lid van de beheerraden van de mutualiteit Help uzelf, het ACLVBafdeling Oostende, de WITAB, het IVVO.
Voorzitter van de kantonale vereniging PVV-district Oostende-Giste!.
Voorzitter Liberale Sociale Werken te De Haan.
Bestuurslid volleybalclub Rode Duivels Red Star De Haan, en sportraad De Haan.
Liberaal gemeenteraadslid De Haan (sinds 1970) en voorzitter OCMW
De Haan (sinds 1.4.1977).
Liberaal provincieraadslid voor het district Oostende-Giste!.
17. VANNESTE, Rudi Jacky, advokaat. Geboren te Torhout op 21
maart 1947. Zoon van André, gemeenteraadslid, en Alice Demeyer. Huwt
te Wingene op 20 juli 1970 Marleen Anseeuw.
Bestuurslid Van Gheluwe's Genootschap-Torhout, gewezen bestuurslid Teledienst-Torhout, lid associatief beheer RISO-Torhout, lid beheerraad KSK-Torhout, bestuurslid en gewezen voorzitter PVV-Torhout,
gewezen bestuurslid DES-Torhout, bestuurslid en gewezen voorzitter
'Vernieuwing'.
Scheidsrechter KBVB.
Liberaal gemeenteraadslid en schepen van Torhout (sinds 1.1.1977).
Liberaal provincieraadslid district Torhout.
18. VAN STEENKISTE, Franz Maria Alfons, advokaat. Geboren te
Kortrijk op 25 februari 1935. Zoon van Eugeen, en Marie-Louise Van
de Kerckhove.
Volksunie gemeenteraadslid (1.1.1965-31.12.1976) en schepen (l.I.
1971-31.12.1976) van Heule. Gemeenteraadslid Groot-Kortrijk (sinds
1.1.1977).
Lid van de beheerraden van de v.z.w. 'Vliegveld Kortrijk-Wevelgem'
(1.1.1971-31.12.1976) en 'het Westvlaams Teater Antigone' te Kortrijk.
Ondervoorzitter van de beheerraad v.z.w. 'Zwembad-Sporthal Heule'
(sinds november 1973).
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Bestuurslid Koninklijke Fanfare St. Cecilia-Heule, voorzitter 'Vlaamse
Klub-Heule' en feestkomité 'Tineke van Heule' (febr. 1971-febr. 1979).
Volksunie provincieraadslid voor het district Kortrijk.
Literatuur : Franz Kafka - een aanleiding in Rechtskundig W eekblad, 1969-1970,
p. 1025 sqq.

19. VERVISCH, Emile Henri, bediende. Geboren te Loker op 21
augustus 1926, zoon van Omer Sylvère, burgemeester van Hollebeke, en
MarthaMaria Ghesquière. Huwt te Ieper op 25 oktober 1947 Agnès De
Deygere.
Adjunct-arrondissementssecretaris ACW-Ieper (1.5.1959-19.12.1962)
en Algemeen secretaris arrondissementeel verbond der Christelijke Mutualiteiten-Ieper (19.12.1962-31.12.1978) .
Lid COO-leper (19 .3.1963-31.12.1976).
Katholiek gemeenteraadslid (1.1.1971-22.12.1978) en schepen (1.1.
1977-22.12.1978) van Ieper.
Katholiek provincieraadslid voor het district Ieper en lid van de Bestendige Deputatie (sinds 22.12.1978).
20. WERBROUCK, Michel Gerard, regent. Geboren te Lauwe op 31
december 1941. Zoon van George, en Bertha Deconinck. Huwt te Marke
op 5 juli 1968 Annie Callewier.
Secretaris-penningmeester van de turnclub 'Vaste Vuist-Lauwe' (sinds
1.8.1962).
Lid beheerraad Sportraad-Lauwe (5.4.1972-30.3.1977).
Voorzitter OCMW Menen (sinds 1.4.1977).
Katholiek provincieraadslid voor het district Menen.
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3. DE PROVINCIEGRIFFIERS

1. VEROUGSTRAETE, Alfred-Jean-Julien. Geboren te Zwevegem
op 12 mei 1862, gestorven te Brugge op 22 juni 1946. Gehuwd met
Hélène Schramroe (1866-1942).
Doctor in de rechten (Leuven). Lid van de Balie te Gent.
Afdelingschef van de provinciale administratie. Wordt op 1 februari
1888 directeur van de 2e directie en tevens kabinetschef van gouverneur
L. Ruzette.
Op 6 februari 1897 wordt hij benoemd als provinciegriffier, in opvolging van J. Roger. Hij is dan 34 jaar. Bijna veertig jaar later, op 12 januari 1937, neemt hij ontslag. Tot zijn dood was hij voorzitter van de
kerkraad van St. SalvatorskathedraaL
Bibliografie : Huldiging van de Heer Alfred Verougstraete, ter gelegenheid van
zijn aftreden als provinciaal griffier 12 januari 1937 in Provinciale Raad van WestVlaanderen. Verslagen van het jaar 1937, :Brugge 1938, [18] p.

2. LOMMEZ, Amand Edward Pieter Jozef.
Zie hoger onder Provincieraadsleden nr. 294, p. 330.
De heer Lommez werd op 17 februari 1937 benoemd tot provinciegriffier, hij trad in dienst op 1 maart 1937 en nam dertig jaar later, op
1 augustus 1967, ontslag, met ingang van 1 oktober.
Op het ogenblik van zijn benoeming tot griffier was Hendrik Baels,
sinds vier jaar gouverneur. Beiden waren Vlaamsgezinde democraten en
leefden in een uitstekende verstandhouding, die door een levenslange
vriendschap werd bezegeld. Bij het uitbreken van de oorlog stonden de
h. Lommez bijzonder zware ogenblikken te wachten. Van de vier ministers
die vanaf 19 mei te Brugge verblijven, en die er bij hun aankomst vaststellen dat gouverneur H. Baels vertrokken is, kreeg de h. Lommez opdracht het besluit op te stellen, waarbij zijn gouverneur uit zijn functies
ontslagen werd. Toen dat gebeurd was en door de koning ondertekend,
kreeg hij bovendien nog opdracht dit besluit aan de Secretaris-Generaal
van Binnenlandse Zaken over te maken. Hij weigerde dit te doen en later
zou blijken dat hij met deze weigering aan H. Baels een onschatbare
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dienst bewezen heeft. Gedurende de eerste maanden van de oorlog stond
A. Lommez dus heel alleen aan het hoofd van een provincie waar niet
alleen de gouverneur, maar ook heel wat burgemeesters, schepenen en
politiecommissarissen op de vlucht geslagen waren, en bovendien een
provincie die in eerste lijn lag voor de geplande aanval op Engeland.
Op 17 augustus werd dan een dienstdoende gouverneur benoemd. Het
was Miehiel Bulckaert, die als VNV politicus samen met A. Lommez in
1925 tot provincieraadslid was verkozen, en sinds 1936 samen met hem
in de Bestendige Deputatie zetelde. A. Lommez slaagde erin met deze,
noodzakelijk collaborerende gouverneur, in goede verstandhoudi~g te
blijven leven zonder hem in zijn politiek te volgen en er zich zelfs herhaaldelijk tegen te verzetten. Hij hield zich steeds en volledig stipt aan
alle wettelijke voorschriften.
Tijdens de moeilijke bevrijdingsdagen van september 1944 stond
A . Lommez alweer alleen aan het hoofd van een provincie die in de
eerste oorlogslijn lag (de Schelde-pocket zou pas eind november 1944
worden opgedoekt). Zo nam hij bijvoorbeeld eigenmachtig de beslissing
de haven van Oostende ter beschikking te stellen van de Geallieerden.
Hij stond bovendien aan het hoofd van een administratie die diende
uitgezuiverd te worden en waar soms, zoals overal elders, persoonlijke
vetes, via de epuratie, werden geregeld. (Het volstond tegen iemand een
beschuldiging uit te brengen opdat deze automatisch gesuspendeerd werd,
met verlies van wedde, tot na het gerechtelijk onderzoek !)
A. Lommez overleefde, als griffier, al deze beroerde tijden zonder de
minste kleerscheuren en zonder ook maar één ogenblik verdacht te worden, door wie dan ook !
Ondertussen was op 14 september 1944 Pierre van Outryve d'Ydewalle aangesteld als gouverneur. De samenwerking tussen beiden verliep
goed, maar zou nooit dezelfde intensiteit kennen als met de voorgaande
gouverneurs.
Als gewezen gedeputeerde en als uiterst nauwkeurig jurist had A. Lommez bij de Deputatie een onbetwist gezag. Als hoofd van zijn administratie zou hij de enorme ontwikkeling en uitbreiding van de rijksafdelingen
en van de eigen provinciale diensten leiden, met veel menselijk begrip,
maar zo nodig, ook een ijzeren vuist. Hij had zich zo ingewerkt en vereenzelvigd met zijn functie dat het hem moeite kostte er afstand van te
doen. Als provinciegriffier en directeur van de School voor Bestuursrecht
zette de heer A. Lommez zich bijzonder in voor de opleiding van het
personeel van de openbare besturen.
De ganse carrière van A. Lommez was getekend door een diep religieuze, vlaamsstrijdende en democratische levensvisie.

413

3. DE CLERCK, Remi Adolf Désiré. Geboren te Hooglede op 19
februari 1925. Zoon van René, griffier van het vredegerecht te Hooglede,
en Leona Tanghe. Gehuwd met Maria Vermander (1952).
Studeerde aan de gemeentelijke jongensschool, het O.L.Vrouwcollege
te Oostende (1938-mei 1940) en de humaniora-afdeling van het Klein
Seminarie te Roeselare (1940-juli 1943).
Actief als vendelleider in KSA en KAJ (1943). Als werkweigeraar
ondergedoken (1943-1944).
Doctor in de rechten (Rijksuniversiteit Gent 1949).
Tijdelijk bestuurssecretaris aan het Ministerie van Koloniën Gan. 1950sept. 1954), volgt de lessen van de Koloniale school-sectie magistratuur.
Legerdienst bij de Luchtmacht (dec. 1950-aug. 1952).
Tijdelijk (16.9.1954) en vast (27.5.1956) bestuurssecretaris bij het
rijkspersoneel van de Provincie West-Vlaanderen, afdelingschef (13.5.
1960) en directeur (19.9.1963). Benoemd (10.10.1967) tot provinciegriffier, met ingang van 1 oktober 1967. Gouverneur ad interim (vanaf 8.1.
1979 tot 11.6.1979).
Voorzitter van de raad van beheer van het 'Westvlaams onthaal en
oriëntatiecentrum de Zandberg' te Varsenare; lid van het Regionaal
comité van het Instituut Administratie-Universiteit, Sectie Locale en
regionale besturen; lid van de raad van advies voor het Recurrent onderwijs in overheidsbeleid en bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven;
lid van de raad van beheer van het 'Westvlaams Orkest', de 'Westvlaamse
federatie van de beschutte werkplaatsen', de 'Westvlaamse Brandweerschool', de 'Westvlaamse Politieschool', het 'Westvlaams Agrarisch Vormingsinstituut'. Directeur van de School voor bestuursrecht van WestVlaanderen (sinds 1968), lid van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg (sinds 1971).
Een stevige muzikale vorming ondersteunt zijn fundamenteel optimisme.
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1. PLAATSNAMEN*
Antwerpen
- provincie, 17, 88, 89
- stad, 60
Ardooie, kanton, 163, 164
Avekapelle, 164
Avelgem, kanton, 163, 164, 165
Bavikhove, 209
Beernem, 156, 208
Beitem (Rumbeke), 121, 122, 155
België, 18, 19, 26, 31, 35, 42, 52, 57,
109, 133,211,21~219
Belgisch Congo, 43, 46
Beselare, 164
Booitshoeke, 104, 164
Brabant, provincie, 17, 37, 45, 49, 50,
88, 89, 91
Brugge,
- arrondissement, 165, 203, 204, 205,
207,209
- district, 163, 165, 166, 173, 175,
176, 177, 179, 181, 182, 183, 184,
188, 190, 191, 200
- kanton, 163, 165
- stad, 23, 102, 104, 106, 137, 143,
144, 145, 155
Brussel, 26, 29, 31, 38, 39, 42, 53, 56,
57,63,6~ 111,147,153
Deerlijk, 157
Diksmuide,
- arrondissement, 163, 165, 207
- district, 163, 165, 166, 167, 169,
171, 173, 17~ 17~ 177, 17~ 180,
}81, 18~ 183, 18~ 188, 191
- kanton, 163, 164, 165
- stad, 103
Doornik, 52

* Dit

Engeland, 37
Europa, 27
Frankrijk, 18, 19, 39, 122, 133
Geluveld, 156, 164
Gent, 25, 27, 107, 152
Giste!, kanton, 164, 165
Gullegem, 164
Handzame, 116
Harelbeke,
- district, 164, 165, 166, 178, 179,
18~ 18~ 183, 18~ 188
- kanton, 163, 164, 165
- stad, 156
Henegouwen, provincie, 17, 18, 23, 45,
49,88,89,91, 142,154,163,164,179
Heule, 164
Hollebeke, 164
Hooglede, kanton, 163, 165
Houtem-Veurne, 107, 108
leper,
- arrondissement, 163, 165, 204, 205,
207,208,209
- district, 154, 163, 164, 165, 166,
171, 176, 17~ 179, 181, 182, 183,
187, 189, 191
- kanton, 163, 164, 165, 179
- stad, 104, 156, 209
Izegem,
- district, 163, 164, 165, 166, 167,
171, 176, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 186, 189, 204, 205
-kanton, 163,165,204
- stad, 207
Klemskerke, 53
Koekelare, 164

register beperkt zich tot het eerste deel.
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Koksijde, 41
Komen, 45, 154
Kortemark, 116
Kortrijk,
- arrondissement, 163, 165, 204, 205,
207,209
- district, 163, 164, 165, 166, 176,
178, 179, 181, 182, 183, 184, 188,
191,203,205
- kanton, 163, 165
- stad, 106, 108, 143, 144, 155, 164,
208,212
Lampemisse, 164
Leuven, 30,55,145
Lichtervelde, kanton, 164, 165
Limburg, provincie, 17, 88, 89, 102
Londen,36,37, 154
Luik,
- provincie, 17, 39, 49, 88, 91, 152
- stad, 18, 25, 39
Luxemburg, provincie, 43, 88, 89
Menen,
- district, 163, 164, 165, 166, 178, 179,
181, 182, 183, 185, 188, 191, 200, 203
- kanton, 163, 164, 165, 179
- stad, 207
Mesen, kanton, 163, 165
Meulebeke, kanton, 163, 165
Moeskroen,
- district, 154, 163, 164, 166, 176, 178,
179, 180, 182, 183, 185, 188
- kanton, 163, 164, 179
- stad, 45
Moorsele, kanton, 163, 164
Namen, provincie, 40, 88
Nederland, 23, 35
Nieuwpoort,
- kanton, 163, 164
- stad, 103, 206
Oostende,
- arrondissement, 163, 165, 207, 209
- district, 163, 165, 166, 169, 171,
175, 177, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 188, 191, 200, 203
- kanton, 163, 164, 165
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- stad, 49, 102, 164, 206, 223
Oostkerke (Diksmuide), 164
Oostrozebeke, kanton, 163, 165
Oost-Vlaanderen, 44, 88, 102, 105
Oost-Vleteren, 164
Passendale, kanton, 163, 164
Pervijze, 164
Polen, 151
Poperinge,
- district, 163, 164, 165, 166, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 187,
189,191,200,203
- kanton, 163, 165
- stad, 108, 164, 206
Roesbrugge-Haringe, kanton, 163, 164
Roeselare,
- arrondissement, 163, 165, 204, 207,
209
- district, 163, 165, 166, 178, 180, 181,
182, 183, 18~ 188, 191
- kanton, 163, 165
- stad, 98
Ruiselede, kanton, 163, 165
Rumbeke, 155
Schaarbeek, 32
Stuivekenskerke, 164
Sijsele, 107
Tielt,
- arrondissement, 163,165, 207
- district, 163, 165, 166, 167, 173,
175, 17~ 179, 18~ 181, 182, 183,
187,189,200
- kanton, 163, 165
- stad, 206
Torhout,
- kanton, 163, 165
- stad, 114, 208
Verviers, 53
Veurne,
- arrondissement, 163, 165, 204, 205,
207,208,209
- district, 163, 165, 166, 167, 169,
171, 17~ 177, 179, 180, 181, 182,
183,186,189,191,200

- kanton, 163, 164, 165
- stad, 102, 103, 164
Vlaanderen, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 45, 51,
53,57,66
Vlamertinge, 208
Vleteren, kanton, 164, 165
Voerstreek, 38, 45
Wallonië, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32,
33,39,41,42,46,51,53,57, 66
Wervik, kanton, 163, 164, 165
West-Vleteren, 164
Wevelgem, 102, 164
Woesten, 164
Woumen, 152
Zande, 164
Zandvoorde (leper), 164
Zandvoorde (Oostende), 164
Zillebeke, 164
Zonnebeke,kanton, 164,165
Zoutenaaie, 104, 164

2. PERSOONSNAMEN EN
NAMEN VAN INSTELLINGEN*
Adam, Ernest, 49
Aerbeydt, Michiel, 242, 9
Aernoudts, Herman, 242
Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABVV), 60
Allard, Jean, 41
Alleene, Roger, 242-243, 31
Allinckx, Désiré, 243
Ameye, Remi, 243
Ampe, Jeroom, 243
André, François, 18
Andries, Daniël, 243-244
Anseeuw, Norbert, 244
Aspeslagh, Hector, 244-245
Assemblée Wallonne, 18
Astaes, Luc, 245
Baels Hendrik, 223-229, 19

Baert, Achiel, 245
Baert, Arthur, 245-246
Baert, Jean-Pierre, 246
Balbaert, Gustaaf, 246, 31
Balcaen, Hector, 246
Barbeaux, Victor, 52
Barbier, Henricus, 247
Baston, Honoré, 247
Baudhuin, Fernand, 33
Beaucarne,Jean,247
Bedert, Gaston, 247
Bekaert, Leon, 36, 157, 231, 247
Bekaert, Octave, 248
Belaen, Daniël, 248
Bernolet, Jan, 88, 203, 204, 205, 248249, 14
Bettens, Remi, 249
Biebuyck, Luit.-gen., 36
Biesbrouck, Albert, 249
Billiau, Jules, 249
Billiet, René, 249-250
Blancquaert, Frans, 250
Blavier, Emiel, 23
Blavier, Jules, 39
Bleuzé, Alphonse, 250
Blootacker, Theo, 250
Blume-Grégoire, lsabelle, 22
Boddin, Benignus, 250-251
Bode, Ghislenus, 251
Boels, Roger, 251
Boens, Daniël, 251-252
Boghemans, Charles, 252,31
Bollingier, Joseph, 252
Boret, Walter, 407
Borginon, Hendrik, 28
Bossuyt, Gilbert, 252-253
Bossuyt, Maurits, 208, 253, 24
- Fonds-, 133
Bostyn, Karel, 253
Boudolf, Sebastiaan, 253-254
Bouquillon, Petrus, 254
Bourgeois, André, 254
Bourgeois, Maurice, 254-255
Breyne, Gustaaf, 255
Breyne, René, 255-256
Brinckman, René, 256

*Voor het tweede deel werden alleen de relevante verwijzingen opgenomen. Cijfers in cursief ver'
wijzen naar het nummer van de illustraties.
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Brutsaert, Henri, 203, 256, 1
Bruynoghe,Urbaan,256
Bruynooghe, Gerard, 256
Buisseret, Auguste, 43
Buisseret, Emile, 18
Bulckaert, Michiel, 205, 206, 207, 256257,20
Bultynck, Robert, 257
Buset, Max, 43
Busieau, Marcel, 48
Busschaert, Léonce, 257
Callant, Gustaaf, 258
Callebert, Honoré, 258
Cambier, Aline, 258
Camelbeke, Robert, 258-259
Capoen, Jules, 259
Carpentier, Eugeen, 259
Carton, Charles, 259
Carton de Wiart, Henri, 21
Casier, Gaston, 259-260
Casier, Gerard, 260
Casier, Pieter, 260
Castelein, J osué, 260
Catelein, Sylvère, 260-261
Catteeuw, Romain, 261
Cauwelier, August, 261
Ceenaeme, Omer, 261
Centre d'Etudes pour la Réforme de l'Etat
(CERE), 32, 33, 36, 37, 45, 49, 68, 69
Centrum van Onderzoek voor de Nationale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken van de verschillende gewesten
van het land ( = Harmelcentrum), 38,
41, 44, 45, 50
Chot, Jean, 48
Christiaens, Michel, 261-262
Claerebout, Gerard, 262
Claeys, Georges, 262
Claeys, Robert, 262
Clays, Jozef, 262-263
Clement, Jules, 263
Clement, Urbain, 263
Cloet, Joseph, 263
Coeman, Casimir, 263-264
Colaert, Sylvain, 264
Collard, Leo, 57
Colpaert, René, 264
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Comeyne, Lutgarde, 264
Commissie voor de na-oorlogse problemen (Londen), 37
Commissie-Wauters, 227, 228
Cammission-De Haene, 26
Commission-Halleux, 26
Comyn, Abdon, 264-265
Congrès National Wallon, 18, 39
Congres der Vlaamsche Concentratie, 30
Conseil Economique Wallon, 45
Cool, Frans, 265
Cools, André, 59
Cools, Gaston, 265
Cooman, Judith, 265, 32
Cornille, Remi, 205, 265-266, 14
Coucke, Jan, 266
Coucke, Gustaaf, 266
Coucke, Rudolf, 266
Coussee, Hendrik, 266
Coussens, Jules, 266-267
Couvreur, Walter, 42, 48
Crokaert, Paul, 27
Crombez, Joseph, 267,32
Daenens, Raymond, 267
d'Artois, Henri, 88, 157, 204, 205, 206,
207, 208, 268, 9, 14, 18
Dautricourt, Jozef, 268
David, Benoni, 268
Debacker, Albert, 268-269, 32
De Baene, Guido, 269, 31
de Bethune, Emmanuel, 269,32
de Bethune, Jean Baptiste, 269-270
Debever, Gisèle, 270, 32
Debouver, J oseph, 270, 9
De Brabandere, Henri, 271
De Brabandere, Marcel, 271
Debreuck, Gilbert, 407
Debruyne, André, 271-272, 32
Debucquoy, Roland, 272
Decherf, Oscar, 272
Deckmyn, Albert, 206
De Clerck, August, 272-273
De Clerck, Henri, 273
De Clerck, Remi, 414, 26, 28
De Clercq, August, 273
Declercq, Raphaël, 274,31
De Clercq, Willy, 51
Decloedt, Marcel, 274

Decoene, Georges, 274,32
Decoene, Hendrik, 274
Decoene, Michel, 274-275
Deconinck, Albert, 275
Deconinck, Jules, 275
Decoster, Hervé, 275
Decoster, Marcel, 276, 31
De Cuyper, Gaston, 276
Decuypere, Omer, 276
De Decker, Gustave, 276
Dedeyne, Maurice, 407
Deeren, Egidius, 276-277
Defauw, Hilaire, 138, 208, 277, 26, 30
Defever, André, 277, 31
Defoirdt, Gustaaf, 277-278
De Ganck, Jozef, 278
de Gheldere, Jan-Baptist, 203, 278, 4, 27
De Gheldere, Robert, 278-279
De Graeve, Emile, 279
De Grande, Maurice, 279, 32
Degrelle, Leon, 31
Degroote, Julien, 279
De Groote, Theophiel, 279-280
De Gruyter, Oscar, 23
Degryse, Honoré, 280
Dehouck, Camiel, 280-281
Dehouck, Jules, 281
Dehousse, Fernand, 31, 39, 42, 48
Dejace, Charles, 48
Dekeyzer, Roger, 281
De Kinder, François, 232
De Laey, Désiré, 204, 282
Delaite, Julien, 18
Delanghe, J er ome, 282
Delanghe, Raphaël, 282,31
Delannoy, Gustave, 282
Delbar, Henri, 282
Deleu, Raymond, 283
Delor, René, 48
Delputte, Georges, 283
Delruelle, Gerard, 57
Deltomme, Valère, 283
Deltour, Bruno, 284
Deman, Gerard, 284, 22
De Man, Hendrik, 35, 36
Demeersseman, Josef, 284
Demeulenaere, Karel, 284-285
Demeulenaere, Octave, 285
Demey, Gerard, 285,32

De Meyere, Raoul, 285
Demokratische Vlaamse Jongeren, 41
Demonie, Frans, 285-286
Demuelenaere, André, 286-287
De Muynck, Hendrik, 287
De Muyt, Edward, 287
Dendoncker, Prosper, 287
Dendullen, Georges, 206
Denys, Jules, 287
Depoorter, Bernard, 288
De Poorter, Oscar, 288
Deprez, René, 288
Deprez, Theophile, 288, 9
Dequidt, Karel, 288
Deriew, Pieter, 288
De Roo, Henri, 288-289
Deroose, Jozef, 289
Derycke, Erik, 289
De Rycker, Victor, 289
De Saeger, Jozef, 49, 53, 61
De Sagher, Walter, 289-290
Descamps, Pierre, 57
De Schietere de Lophem, José, 290
De Schrijver, August, 228, 233
De Smedt, René, 290-291
Desmet, Cécile, 291,32
Desmet, Louis, 48
Desmet, Maria, 292
Desmicht, Remi, 292
Desmidt, Fernand, 292-293
Desrumaux, Emile, 293
Dessein, Julien, 293
Destoop, Julien, 293
Destrée, Jules, 18, 19, 24, 28
Desutter, Georges, 294
Deswaef, Leopold, 294
Detaevernier, Sylvère Robert, 202, 207,
294-295, 10
De Taeye, Alfred, 295
- wet-, 105, 133
Devèze, Albert, 22
Devos, Eugeen, 295
Devos, Joël, 407-408
Devos, Simonne, 295
Devriendt, Adrien, 296
Devroe,Jozef, 296
Dewachter, Wilfried, 169, 195, 196
De Weirdt, François, 296, 9
De Wispelaere, Adelin, 408
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Dewitte, Charles Jules, 297
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D'Hondt, Camille, 298
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Fonds der Provinciën, 90, 91, 94, 95
Fonteyne, Veronica, 303
Fosseprez, Charles, 303
Fraeys, Gabriël, 304
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Harmelcentrum, zie Centrum van Onderzoek voor de Nationale oplossing ...
Hemschoote, Albert, 314
Herbert, Tony, 231, 232
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Mayeur, Arthur, 203, 339-340, 2, 9
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