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‚Hij (Cyriel) had in zijn houding en gebaar iets dat 

nog duidelijker bij zijn broer Arthur tot uiting 

kwam: een zekere zwier en een achteloosheid, die hem 

in alle omstandigheden vrij en zelfstandig aftekenden 

tegen zijn omgeving, waarboven hij uitstak door de 

geest.‛ 

 

(A. Van Elslander (1982). ‚Het Willemsfonds en 

Cyriel Buysse‛ in: De Vlaamse Gids, 4, p51. 
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I. Dankwoord 
 

Het schrijven van een thesis is een eenzame bezigheid, toch kan een dergelijk 
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Vervolgens gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor Jan Art en 
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dan ik ooit had durven dromen. 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar de heer Luc Pareyn en de 

medewerkers van het Liberaal Archief. Niet alleen waren zij zo vriendelijk mij 

aan een onderwerp te helpen, ook hun handige literatuurtips en nuttige 

raadgevingen waren steeds bijzonder welkom.  

Tot slot gaan woorden van dank uit naar mijn vriendin Caroline, die mij al 

die tijd gesteund heeft; naar Dagmar Germonprez voor haar rake opmerkingen 

en haar pogingen mijn tijdelijk isolement te doorbreken; en natuurlijk naar alle 

medestudenten en familieleden die de voorbije maanden oprechte interesse 

vertoonden in mijn vorderingen. 

Ik hoop dat deze scriptie al jullie inspanningen en steunbetuigingen recht 

aandoet. 

 

Albrecht Zoeter Vanpoucke, 

Gent, mei 2009 
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II. Inleiding 
 

Over het leven en werk van Arthur Buysse is er, op een artikeltje in een 

heemkundig tijdschrift na1, nooit veel geschreven. Men zal dan wel niet 

tevergeefs naar zijn naam zoeken in de (Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse 

Beweging of in enkele andere biografische repertoria2 maar echt voldaan voelt 

men zich niet met dergelijke artikels als men zich de vraag stelt: ‚Wie is Arthur 

Buysse?‛.  

Arthur Buysse lijkt enkel gekend te zijn bij mensen die zich gespecialiseerd 

hebben in de Belgische politiek van rond de vorige eeuwwisseling. Ook in 

literaire kringen bestaat er een kansje dat de naam ‘Arthur Buysse’ een belletje 

laat rinkelen. Weliswaar enkel als broer van de auteur Cyriel Buysse.  

Echter, Arthur lijkt interessanter te zijn dan alleen maar de ‘broer van’. Hij 

was onder andere advocaat, liberaal parlementslid, een verwoede 

reiziger/diplomaat, flamingant, en hij was zeer cultureel actief, < Daarenboven 

kan men aan zijn figuur de hele Gentse scène van (vrijzinnige) liberalen 

uittekenen. 

 

Met deze licentiaatsverhandeling beogen wij Arthur Buysse uit de 

schaduw van zijn broer Cyriel te halen. Het biografische aspect van dit onderzoek 

leidde vaak tot terughoudendheid. Verantwoorde scepsis neem ik aan, men kan 

hele bibliotheken vullen met mediocre biografieën, vaak zonder enige 

wetenschappelijke opvatting geschreven, met in sommige gevallen simpelweg 

van elkaar overgeschreven al dan niet sappige details. Ook worden steeds meer 

boeken die de noemer biografie niet waardig zijn als biografie op de markt 

gebracht.3 Dikwijls gaat het dan om lifestyleboekjes van een tijdelijk bekende 

figuur die een hartslag later al naar de papierslag afgevoerd kunnen worden, 

tenzij ze natuurlijk het geluk hebben een kassasucces te worden. Voor een 

historicus genoeg om moedeloos van te worden en het genre te mijden.  

                                                           
1 De Groote, S. (1997), "Arthur Buysse: liberaal volksvertegenwoordiger." In: Het Land van Nevele, 

XXVIII(3): p31. 

2 Om maar enkele exemplaren op te noemen waar we Arthur Buysse in terugvinden: Lamberty, M. 

(red.), (1974), Twintig eeuwen Vlaanderen, Hasselt; Van Molle P., (1969), Het Belgisch parlement 1894-
1969, Ledeberg.  

3 Renders, H. “Privé in de politieke biografie.” p8. in: Renders H. en G. Voerman (red.). (2007). Privé in 
de politieke biografie, Amsterdam, Boom. pp7-13. 
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Nochtans is er de laatste jaren een herwaardering gekomen van het genre. 

Tussen de zowat 300 biografieën die per jaar in het Nederlands taalgebied 

worden uitgegeven bevinden zich toch ook een substantieel aantal door 

wetenschappers of toch ‘zij die de eisen en wensen van de wetenschap respecteren’ 

geschreven werken4 waaronder af en toe zelfs een pareltje als de biografie van 

Cyriel Buysse door Joris Van Parys5. Diens Masereelbiografie won een tiental jaar 

geleden al de Gouden Uil, en met dit werk heeft hij die prestatie meer dan 

geëvenaard. Hij won dit keer dan ook de ABN Amro Bank Prijs voor het beste 

non-fictieboek van 2007. Voor mijn onderzoek is dit boek ook wel een 

godsgeschenk te noemen, al moet ik zeggen dat ik soms moedeloos werd als ik 

mijn eigen onderzoek vergeleek met zijn ‘Het leven, Niets dan het leven’< 

De huidige herleving van het biografische genre is volgens Baggerman en 

Dekker een uiting van de nieuwe voorkeur van de historici voor het actor-

perspectief en een daadwerkelijke beleving van het verleden.6 Ariane Baggerman 

en Rudolf Dekker besluiten dat ‚de groeiende belangstelling voor egodocumenten 

eveneens voortvloeit uit het al door Jan Romein een halve eeuw geleden geconstateerde 

probleem van de vergaande specialisering van de geschiedwetenschap en daarmee 

vergruizing van het historische beeld. Een proces dat zich sinds Romein het op de agenda 

zette alleen nog maar versterkt heeft.‛7 Deze auteurs vervolgen in dezelfde publicatie 

door te stellen dat ‚de historicus die zich zou willen zetten aan het schrijven van een 

nieuw overzichtswerk over bijvoorbeeld Nederland in de twintigste eeuw ziet zich voor de 

onmogelijke taak gesteld een schier oneindig aantal publicaties vanuit verschillende 

disciplines tot één geheel te smeden.’ Maar vanuit welke invalshoek zou hij zo’n werk 

moeten schrijven nu de grote lijnen waarlangs geschiedenis een tijdlang is gemodelleerd, 

zoals modernisering of klassenstrijd, in diskrediet zijn geraakt?‛ Een mogelijke 

oplossing biedt zich aan in de vorm van de biografie of, voor langere tijdspannes, 

zelfs een aaneenschakeling van biografieën. Zo ook met een beschrijving 

Vlaanderen van het eind van de Belle Epoque tot aan het interbellum. Nu is dit 

onderwerp weliswaar iets te ruim voor een eenvoudige scriptieoefening maar 

binnen dit tijdsbestek moet een schets van het Gentse liberale politieke leven, met 

een nadruk op het Vlaamse sociaalliberalisme, aan de hand van de figuur Arthur 

Buysse wel mogelijk zijn. 

                                                           
4 Renders, H. “Privé in de politieke biografie.” p9. in: Renders H. en G. Voerman (red.). (2007). Privé in 
de politieke biografie, Amsterdam, Boom. pp7-13. 

5 Van Parys, J. (2007), Het leven, niets dan het leven: Cyriel Buysse en zijn tijd, Antwerpen, Houtekiet.  

6 Baggerman, A. en R. Dekker (2004). “„De gevaarlijkste van alle bronnen‟: Egodocumenten: nieuwe 

wegen en perspectieven” in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis(4) p9. 

7 Baggerman, A. en R. Dekker (2004). “„De gevaarlijkste van alle bronnen‟: Egodocumenten: nieuwe 

wegen en perspectieven” in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis(4) p13. 
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Veel uit het privéleven van een politicus heeft een politieke betekenis en 

dito gevolgen, door anderen daaraan toegekend.8 Vanzelf gaan we dus 

uitgebreide aandacht besteden aan Buysses politieke ideeën. Dit niet doen zou 

absurd zijn. Hoe we Buysses standpunten kunnen terug vinden is natuurlijk weer 

een ander probleem. (dmv standpunten, uitspraken, geschriften, 

familieherinneringen <) maar in hoeverre staat Buysse achter zijn uitspraken, 

zijn de ideeën die hij uit de zijne en niet geplante woorden omwille van partij- of 

andere politieke strategie. Men zou dus kunnen stellen dat we een politieke 

biografie schrijven. Om verwarring te vermijden zeggen we hierbij dat we 

hiermee een biografie van een politicus bedoelen en niet een politiek pamflet. 

Hoewel het niet anders kan dan dat de onderzoeker altijd ook een beetje 

beïnvloed wordt door zijn onderwerp. Wat ik verder ook zeker wil doen qua 

professioneel leven van Arthur Buysse is hetgene wat Terral stelt in dit citaat: ‚If 

a biography is also to be a work of history of science, it must analyze ideas, intellectual 

sources, training, controversies, calculations, experiments, and so on and put these 

elements into the life. This is not simply a matter of exploring the ‚thought‛ of one man, 

though that is part of it, but, rather, of figuring out how books, ideas, and metaphysical or 

theoretical commitments—all the multifarious strands of scientific work—were used by 

this individual to make his way in science and in the world.‛9 Het is onontbeerlijk voor 

een politieke biografie om na te gaan welk gedachtegoed Arthur Buysse aanhing 

en hoe zijn politieke overtuiging in praktijk probeerde te brengen. Veel 

wezenlijker zijn natuurlijk andere criteria die bepalen of een biografie 

wetenschappelijk kan genoemd worden. Globaal kan men zeggen dat 

wetenschap - tenminste empirische wetenschap – streeft naar zo nauwkeurig 

mogelijke, gesystematiseerde kennis van de werkelijkheid met betrekking tot een 

bepaald verschijnsel. Dit kan men allereerst door systematisch te beschrijven, te 

ordenen en te registeren. Vervolgens zou men kunnen streven naar interpreteren, 

verklaren en voorspellen. In het geval van een biografie wil dit zeggen dat het 

beschrijvende deel van de studie gebaseerd is op schriftelijke – ook door anderen 

raadpleegbare – bronnen.10 

Volgens Francois Dosse in een recent werk over het schrijven van 

biografieën11 ontleent de politieke biografie haar bestaansrecht aan een zichtbare 

aandachtsverschuiving van individu naar ideologische context. De biograaf 

wordt op die manier verplicht de ontwikkeling van de intieme persoon naar een 

publiek figuur met een publiek imago van een verhaal te voorzien. Renders voegt 

                                                           
8 Renders, H. “Privé in de politieke biografie.” p7. in: Renders H. en G. Voerman (red.). (2007). Privé in 
de politieke biografie, Amsterdam, Boom. pp7-13. 

9 Terral, M. (2006). “Biography as Cultural History of Science” in: Isis(97) p309. 

10 Ellemers, J. “Sceptische notities over het wetenschappelijke karakter van biografieën.” in: Renders H. 

en G. Voerman (red.). (2007). Privé in de politieke biografie, Amsterdam, Boom: p128. 

11 Meer hierover in: Dosse, F. (2005). Le pari biographique: écrire une vie, Parijs, La Découverte. 
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daaraan toe dat de biograaf hierdoor niet van de taak ontheven wordt om eerst 

en vooral het ontstaan van de nalatenschap van zijn subject te doorgronden. Wie 

heeft het archief van de politicus aangelegd, bewaard, eventueel gezuiverd, en 

overgedragen aan een openbare instelling?12 Wat was hun bedoeling daarmee? 

Wat werd bijgehouden en wat niet en bovenal, waarom? Als je beseft dat het 

onmogelijk is om je volledige nalatenschap onder controle te hebben - men moet 

maar denken aan bestanden bijgehouden door gemeente, staat, belastingsdienst, 

medische gegevens bij dokters, datgene wat vrienden bewaren – dan doe je 

misschien meer je best om je eigen archieven uit te zuiveren om de aandacht van 

bepaalde beschamende of negatieve herinneringen proberen af te leiden.  

Renders gaat zelfs zover dat hij stelt dat ‘de biograaf moet aantonen dat 

iemands persoonlijke achtergrond van invloed is geweest op zijn publieke wapenfeiten’ en 

zelfs dat ‘als dat niet gebeurd hij beter geen biografie kan schrijven’13 Zo toont Renders 

aan dat een politieke biografie die enkel over de politieke ideeën van het subject 

gaat en de mate waarin die verschillen van de andere politieke standpunten 

binnen een specifiek tijdskader wel nuttig kan zijn maar dat de oefening nefast is 

voor de biografie an sich.14 Wij zullen deze raad niet naast ons neer werpen maar 

goed gebruiken. Te meer daar onze bronnen ons dan ook vooral toelaten om het 

persoonlijke te schetsen eerder dan een compleet beeld van de politicus Buysse te 

geven. Renders leert ons dat het persoonlijke politiek is, dat ‚de persoonlijke 

context van een groot thema veelzeggender is dan de weidse stelling in context te 

brengen.‛15 Juist door veel aandacht te besteden aan opvoeding, 

leefomstandigheden en persoonlijke karaktertrekjes kunnen we een dieper 

inzicht krijgen in de politieke opvattingen van ons subject.16  Renders draait dan 

ook de stelling van Dosse om. Men moet volgens hem ‘niet de ontwikkeling van de 

privépersoon naar de publieke figuur van een verhaal voorzien, maar de biograaf is 

verplicht om de politicus van een persoonlijk verhaal te voorzien’.17 Hoe men dit ook 

probeert, het persoonlijke aspect speelt een grote rol in een biografie. 

Het artikel van Baggerman en Dekker verwoordt een aantal van mijn ideeën over 

deze kwestie zelfs zo goed dat ik nog eens citeer uit hun artikel:  

‚Anders dan binnen de traditionele geschiedschrijving gebruikelijk is werken 

historici die zich baseren op egodocumenten niet altijd met een 

onderzoekshypothese vooraf, waarbij bronnen worden gezocht om een op basis van 

wat al bekend is geformuleerde stellingname te verifiëren of te falsificeren. De 

                                                           
12 Renders, H. (2007). o.c., p8. 

13 Ibid. p9. 

14 Ibid. p10. 

15 Ibid. p10. 

16 Ibid. p12. 

17 Ibid. p12. 
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auteur (historicus, journalist, neerlandicus) laat zich daarentegen door een 

raadsel, een geheimzinnige kwestie of een onverklaarbare gebeurtenis, meetrekken 

in een vreemde wereld. Hij stelt zich niet op als een alwetende verteller, maar als 

een speurder, een jager, een zoeker. Door in te zoomen op een persoon in het 

verleden wordt lezers de mogelijkheid geboden zich in het verleden te verplaatsen, 

maar de wereld die zich aan hen ontvouwt, is en blijft een vreemde wereld.‛18 

Ikzelf zou het niet zo literair kunnen verwoorden, maar het uitgangspunt is 

hetzelfde: ook voor deze scriptie ben ik niet, zoals bij ander historisch onderzoek, 

gestart met een uitgebreide probleemstelling, maar ben ik vertrokken bij wat de 

bronnen me konden vertellen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik een 

probleemstelling volledig achterwege liet. 

 

Terug naar Arthur Buysse, deze werd (politiek) actief in een periode waarin grote 

maatschappelijke veranderingen werden doorgevoerd of zouden doorgevoerd 

worden. Het zijn de laatste jaren van de Belle Epoque. De jonge staat België 

wordt volwassen en haar economie draait op volle toeren. Dit zijn de hoogdagen 

van de (verfranste) burgerij. Wie enkel Vlaams spreekt speelt niet mee. 

Bijkomstigheden zoals sociale eisen moeten wijken voor het zegevierende 

kapitalisme. Desondanks klinken de democratiserende stemmen alsmaar luider.  

Buysse’s politieke succesjaren vielen samen met de pogingen om de 

klerikale almacht tussen 1894 en de Eerste Wereldoorlog te doorbreken, de 

omschakeling van burgerlijk parlementarisme naar de massademocratie zoals we 

die vandaag nog kennen. Het Algemeen Stemrecht wordt ingevoerd, de 

Vlamingen organiseren zich steeds meer in de strijd voor hun taal. Ook die fase 

in de politieke geschiedenis van de Liberale Partij te Gent blijft tot op de dag van 

vandaag, relatief onderbelicht in de historische literatuur. Maar alles werd anders 

toen in 1914 de oorlog uitbrak. In deze verhandeling zullen we de soms ambigue 

figuur van Arthur Buysse tegen deze achtergrond proberen te plaatsen. Want wat 

Buysse betreft lijkt het alsof alles écht plotsklaps anders is geworden. Ons 

onderzoek bestaat uit drie grote delen, welke gerechtvaardigd worden door de 

duidelijke cesuur die de Eerste Wereldoorlog in Arthurs leven aanbrengt. 

Vóór de oorlog rijst Buysses ster. Hij zetelt in besturen van voorname 

(Vlaams) liberale inrichtingen en verenigingen in Gent, maar blijft ondanks 

massaal stemsucces toch slechts een subtopper bij de Gentse liberalen. Dankzij 

zijn sterk sociaal engagement groeide hij uit tot een waar liberaal stemmenkanon, 

maar dat was meteen ook de reden waarom het middencomiteit hem niet liet 

verkiezen. Pas in 1909 komt hij, als opvolger na het afsterven van Julius De 

Vigne, in het parlement. Buysse speelt het politieke spel dan ook niet zoals de 

                                                           
18 Baggerman, A. en R. Dekker (2004). “„De gevaarlijkste van alle bronnen‟: Egodocumenten: nieuwe 

wegen en perspectieven” in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (4) p13. 
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liberale associatie het wil. Zijn sociaal engagement en zijn Vlaamsgezindheid 

zorgen ervoor dat hij veelal een ander standpunt inneemt dan de overwegend 

Franstalige Associatie. Ook speelt er een soort van generatieconflict. De 

Associatie bestaat uit oudere mannen, Buysse is een jonge hond in vergelijking. 

Het leidt tot een machtstrijd tussen de Associatie en de jongere progressieve 

liberalen waar Buysse een leidersplaats bij inneemt. Ook binnen de Vlaamse 

liberale fractie speelt de generatiewissel parten. De voor Paul Fredericq ‘gouden 

generatie’ van De Vigne, Vuylsteke, Mac Leod en Fredericq zelf trok zich niet 

zonder strijd terug. Uiteindelijk zal Buysse in 1911 geïntegreerd worden als 

ondervoorzitter van de Liberale Associatie. Zo verijdelt de Associatie het gevaar 

van een eventuele herhaling op lokaal niveau van een fractieafsplitsing zoals de 

liberalen enkele decennia voordien al eens meemaakten met de progressisten  

 Tijdens de oorlog wijkt hij uit naar Den Haag, waar hij zich inzet voor de 

Belgische vluchtelingen. Hij zet hier met de andere Parlementaire ballingen de 

Parlementaire Groep Den Haag op poten en speelt een grote rol in vele 

menslievende organisaties. 

Na de oorlog is hij een gevestigde waarde voor de liberalen. Hij diende 

daartoe echter wel zijn Vlaams-sociale uitgangspunten in te slikken. Hij staat 

voor het eerst op de liberale lijst voor de gemeenteraad. Het zijn de eerste 

verkiezingen met algemeen enkelvoudig stemrecht. Om hier te redden wat er te 

redden viel zetten de liberalen noodgedwongen hun grote kanonnen in. 

Desondanks resulteren deze verkiezingen in een zware nederlaag voor de 

liberalen en Arthur wordt dan ook niet verkozen.  

Buysses Vlaamsgezindheid wordt beperkt tot een uiterst minimum in 

vergelijking met de jaren voordien. De activisten hebben tijdens de oorlog het 

Flamingantisme laten aanbranden. Binnen de liberale partij lijkt het er op dat men 

óf Vlaamsgezind bleef en overliep naar een andere partij, óf men bleef liberaal en 

dimde het Vlaamse vuur. Voor Buysse was de oorlog dus een soort deus ex 

machina, waardoor hij langzamerhand een degout kreeg van het extreme 

flamingantisme en zeker het activisme. Hij besefte dat voor hem, België toch altijd 

eerst moet komen. Een sterk Vlaanderen voor een beter België is dan ook zijn 

devies. Het is in deze late jaren dat hij in het parlement niet veel meer doet dan 

orders van de partij uitvoeren. Op deze manier kwam hij een pak beter te liggen 

bij zijn vroegere tegenstrevers binnen de partij. Zijn voormalige Vlaamse 

vrienden nemen hem dit echter niet in dank af. Hierdoor blijft Buysse een figuur 

van politieke controverse. Niet alleen het inslikken van zijn eerdere Vlaamse 

principes zorgen voor een minder wordende activiteit, tijdens de laatste jaren van 

zijn leven krijgt hij te maken met een slepende ziekte die hem steeds meer parten 

speelt en waaraan hij in 1926 zal overlijden.  
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Wat is nu het nut van een biografie van Arthur Buysse?  

Ik ben ervan overtuigd dat het leven van één man of vrouw op zichzelf, 

zelfs al gaat het een veel groter en belangrijker figuur dan Arthur Buysse, niet 

voldoende is voor een wetenschappelijke studie. Altijd zal men moeten 

uitweiden over vrienden, familie, collega’s, ideeën< Terral schrijft het volgende:  

‚Writing lives of individuals, retrieved and reconstructed from material 

evidence, also means writing about science itself, through the lived experience of 

its practitioners. Unfolding those faded letters and searching for the ‚volatile and 

sentient forces‛ driving our subjects, we are led into the worlds of readers, 

spectators, institutions, collaborations, disputes, and all the other interactions that 

make up life.‛19  

Hieruit besluit ik dat de studie van het individu niet kan bestaan zonder de 

studie van het collectieve – net zoals je het collectieve niet kan bestuderen zonder 

in te gaan op individuele levens. Er is dus een zekere wisselwerking tussen het 

individu en het collectief. Arthur Buysse beïnvloedde het liberale politieke leven 

in Gent net zoals het Gents liberaal milieu hem beïnvloedde. Waar je het verhaal 

van het collectief eventueel wel zonder Buysse kan vertellen kan je het verhaal 

van Buysse niet vertellen zonder in te gaan op zijn politieke en familiale 

beslommeringen. Zijn figuur laat ons toe de Gentse liberale scène van het laatste 

decennium van de 19de eeuw en de twee eerste decennia van de twintigste eeuw 

te schetsen. Deze kringen zijn slechts in grote lijnen bestudeerd in werken van 

onder andere Tania Van Acker, Wim de Mulder en Doreen Gaublomme.20 

We komen zo bijna automatisch tot een studie van de lokale structuren van 

de Liberale Partij. We krijgen de kans enkele van haar interne problemen te 

bespreken. Door studie van de verenigingen waar Buysse bij aangesloten was 

                                                           
19 Terral, M. (2006). “Biography as Cultural History of Science” in: Isis(97) p307. 

20 Om de belangrijkste werken gebruikt voor dit onderzoek op te noemen: Dooremont, F. (1974). De 
houding van de politieke partijen te Gent tegenover de Vlaamse beweging: 1919-‟25. Gent, RUG. diss. 

lic. geschiedenis; Langendries, E. (1975). De weerslag van de Vlaamse Beweging op de Gentse politiek 
(1900-1912). Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis; De Mulder, W. (1979). Eenheid en verdeeldheid binnen 
de gelederen van de Gentse Association Libérale 1878-1890. Gent, RUG. diss. lic. Geschiedenis; Van 

Acker, T. (1984). De verscheurde liberale familie te Gent, 1891-1894: een studie op basis van de Gentse 
liberale pers. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis; Gaublomme, D. (1985). Macht en onmacht van de 
verschillende liberale fracties te Gent aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1910-1914). Gent, 

RUG. diss. lic. geschiedenis; Vergauwen, P. (1986). De politieke vertegenwoordiging van de 
plattelandsbevolking van arrondissement Gent-Eeklo 1900-1925. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis; De 

Scheirder, A. (1987). De politieke evolutie te Gent, 1900-1914: proeve tot synthese. Gent, RUG. diss. lic. 

geschiedenis; Volcke, D. (1987). De strijd tussen de verschillende liberale fracties te Gent (1918-1926). 
Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis; Devolder, K. (1994). Gij die door ‟t volk gekozen zijt ... De Gentse 
gemeenteraad en haar leden 1830-1914. Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde; 

Mertens, M. (2005). "Boven alles de verdediging onzer groote liberale princiepen van vrijheid..."?: 
Aspecten van het Gentse (georganiseerde) liberalisme tijdens het interbellum. Gent, UGent. diss. lic. 

geschiedenis. 
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krijgen we de kans de liberale associatie als een sociaal systeem met een eigen 

dynamiek samen met haar specifieke sociale structuur te bestuderen. Ook haar 

interactie met het publiek en de manieren waarop dit gebeurde zouden aan bod 

komen. De centralisering en democratisering van de Liberale Partij die bij het 

begin van de vorige eeuw een aanvang kende en waarbij Arthur Buysse zijn rol 

gespeeld heeft, is nog nauwelijks bestudeerd.21 We kunnen alleen maar hopen dat 

onze verhandeling de leemte een beetje meer zou kunnen vullen.  

Een beschrijving van het leven van Arthur Buysse kan zich ook lenen voor 

een karakterschets van het burgerlijke leven in het Gent van die tijd. Arthur is 

immers aangesloten bij heel wat verenigingen, heeft artistieke hobby’s, is bezig 

met politiek, < Hij lijkt dus wel wat op een stereotiep van een burgermannetje. 

Maar met alle kritische benaderingen mogelijk in acht genomen. Het is niet de 

bedoeling enkel een saaie opsomming van feiten weer te geven, maar de feiten in 

een verhaal te brengen, het verhaal van de mens achter de publieke figuur Arthur 

Buysse. Dit probeer ik te bereiken zonder in fictie te vervallen. Natuurlijk kan ik 

de publieke figuur Buysse hierbij niet uit het oog verliezen. Met behulp van 

grondig historisch onderzoek wil ik daarenboven zo weinig mogelijk hypotheses 

opvoeren. Of zoals Terral uitlegt wat ze wou bereiken met haar biografie van 

Maupertuis:  

‚I wanted to write the story of his career as a story of the meaning and 

practice of science in this period. Not the one and only story, of course, but a 

coherent one nevertheless. I did not aspire to evaluate my subject’s importance in 

some global or transhistorical sense, so much as to show how he operated, how he 

thought and how he related to his publics. He constructed a life in science, and a 

reputation, and in the end I attempted to understand his life through my own 

construction of a portrait of a personality, a character, drawn from whatever clues 

I could find. In so doing, I had also traced a path through the literary and scientific 

domains of the mid-eighteenth century, by following the movements of this 

particular man of science.‛22  

Men begrijpt dat ‘science’ in mijn geval door ‘politics’ mag vervangen worden, 

maar ook dit citaat vat samen wat ik wil bereiken. 

 

                                                           
21 Onder andere volgende werken: Miroir, A. (1982). “Le syndicalisme libéral (1894-1961). 

“Contribution à l'étude des familles politiques” Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis(1): 59-

82; De Graeve, T. (1985). Vlaamse liberalen en Liberale Partij tegenover de Vlaamse Beweging (1918-
1940). Gent, RUG. diss. lic. pol. Wetenschappen; Verhulst, A. and H. Hasquin (1989). Het liberalisme in 
België: tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel, Delta. En natuurlijk zijn er nog andere politieke 

overzichtswerken waarin men verhaalt over de verruiming en de centralisering binnen het liberalisme 

aan het begin van de 20ste eeuw alsook publicaties van het ACLVB met betrekking tot dit onderwerp.  

22 Terral, M. (2006). “Biography as Cultural History of Science” in: Isis(97) p307 
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In deze scriptie geven we eerst kort een achtergrondbeeld van de familie 

Buysse, waarna wij zullen nagaan wat zij op sociaal, economisch en ideologisch 

vlak voorstaan. De familiegeschiedenis kan ook als een gids gezien worden om 

meer over de Fredericq-Loveling-Buysse families te weten te komen. Gezien de 

vele publicaties rond deze familie geen oninteressant uitgangspunt.  

In verdere delen gaan we vooral de politieke toer op: aan de hand van 

Arthurs carrières aan de balie en binnen de Liberale zuil bespreken we de situatie 

van de liberale partij in Gent met verwijzingen naar het nationale niveau. We 

concentreren ons dan uiteraard vooral op de Vlaamse en links-liberale 

organisaties waar Arthur bij betrokken is. Wij volgen chronologisch de 

gebeurtenissen op politiek en maatschappelijk vlak alsook de 

mentaliteitsveranderingen van de figuur Arthur Buysse. 

Een apart deel hebben we voor de Eerste Wereldoorlog, met Arthur als 

vluchteling in Nederland, zijn parlementaire functies daar, zijn visie op de 

voortzetting van de Vlaamse zaak en zijn missie in Zuid Amerika. 

En dan het laatste deel, hetgeen zich na de Wereldoorlog afspeelde in het 

leven van Arthur Buysse. Hoe Arthur zich wel heel passivistisch opstelde met 

betrekking tot de Vlaamse Kwestie en ‘ne parlait plus de ça’. We zoeken een 

verklaring, als deze er al is, voor deze omslag. Ook het laatste deel van zijn 

parlementaire loopbaan wordt behandeld samen met zijn ziekte, afsterven en zijn 

nalatenschap. 

 

Bronnenbespreking 

Het schrijven van een biografie is meer dan alleen het verzamelen van de 

levensgegevens van de te bestuderen persoon. Van de auteur wordt verwacht dat 

hij onder meer, voor zover dat mogelijk is, elke idealisering schuwt. Van hem 

wordt ook verwacht dat hij het gedrag, de mentaliteit en de facetten van zijn 

subject probeert te achterhalen en verklaart waarom die persoon was wie hij of zij 

was. Om dit te doen zonder in het ijle weg veronderstellingen te maken dienen 

voldoende bronnen aanwezig te zijn. Voor het geval ‘Arthur Buysse’ was dit wat 

zijn familiale leven betreft geen probleem. Brieven in overvloed, beroemde 

familieleden die eerder al andere onderzoekers hadden verleid tot het schrijven 

van uitgebreide biografieën, <  

Het is dan ook vooral over zijn politieke carrière binnen de liberale partij 

en zijn professionele aan de balie dat we dienden terug te vallen op de knipsels 

en aantekeningen in het Archief Buysse-Verschoore23. In vele gevallen was dit echter 

niet voldoende. De noodzaak drong zich op om me in te lezen in de onderwerpen 

                                                           
23 Archiefbestand in het Liberaal Archief te Gent. 
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die Arthur Buysse behandelde, zodat ik zijn acties en standpunten beter in hun 

context kon plaatsen. 

Dit archiefbestand ‘Buysse-Verschoore’ bestaat uit een grote hoeveelheid weinig 

tot niet bestudeerd materiaal uit het persoonlijke archief van Arthur Buysse. Deze 

collectie werd aangevuld met documenten nagelaten door zijn vrouw en 

nageslacht. Het weinige dat al werd bekeken is voornamelijk door onderzoekers 

van het Cyriel Buyssegenootschap behandeld, met hoofdzakelijk Cyriel Buysse en 

Virginie Loveling als doel. Het resultaat van hun onderzoek wordt gepubliceerd 

in de ‘Mededelingen van het Cyriel Buyssegenootschap’24.  

Het gaat dus over vele documenten met betrekking tot het privé- en politieke 

leven van Arthur. Desondanks zijn er niet veel échte egodocumenten te vinden. 

Wat men toch kan vinden is weliswaar meer dan de moeite waard. Zo kan men 

bijvoorbeeld de relaties binnen de familie Buysse-Loveling-Fredericq een pak 

beter duiden. Veelal vallen de documenten in het persoonlijke archief, of wat 

daar van overblijft, onder de noemer politieke nalatenschap. Er zijn een heleboel 

politieke essays, voorbereidingen van toespraken en ook bijdragen van de hand 

van Arthur of knipsels over diens activiteiten in het parlement. Wel is quasi geen 

informatie over zijn carrière aan het Hof van Beroep te vinden, noch 

briefwisseling van hem of zijn vrienden en collega-politici. Een uitzondering 

hierop vormen de brieven die bewaard zijn gebleven in de archieven van Camille 

Huysmans en Van Cauwelaert. Egodocumenten mogen volgens Baggerman en 

Dekker dan wel ‚geen antwoord op alle openstaande vragen geven, maar ze 

kunnen wel bestaande beelden aanvullen en nuanceren en, nog belangrijker, 

nieuwe vragen oproepen.‛25 Exact waarvoor wij de documenten in onze studie 

wilden gebruiken. Namelijk het aanvullen en nuanceren van de geschiedenis van 

het (sociaal)liberalisme in Gent. En nieuwe onderzoeksvragen opwekken.  

 

Natuurlijk worden ook andere bescheiden in het Liberaal Archief 

aangeboord. Ons archiefonderzoek daar zal zich vooral toespitsen op wat 

overblijft van de Liberale Volksbondarchieven, en andere collecties daar. 

 

De archiefbestanden van de Liberale Associatie zijn echter niet altijd even 

verhalend en leggen niet altijd de onderlinge verstandhoudingen duidelijk bloot. 

Een tekortkoming die duidelijk naar voren komt in de beschikbare studies met 

betrekking op de Associatie. Daarom is het noodzakelijk aan te vullen met 

persoonlijke nota’s zoals het dagboek van Paul Fredericq. Deze manuscripten 

geven een unieke inkijk op gebeurtenissen binnen de associatie en als sappiger 
                                                           
24 Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. Gent, 1985-2008. 

25 Baggerman, A. en R. Dekker (2004). “„De gevaarlijkste van alle bronnen‟: Egodocumenten: nieuwe 

wegen en perspectieven” in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis(4) p22. 
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pluspunt krijg je meteen ook te weten hoe Fredericq (meestal in laatdunkende 

bewoordingen) dacht over de betrokken personen. Hier kwamen dan ook veel 

details aan het licht die me een beter inzicht over de machtsverhoudingen en 

onderlinge relaties binnen de liberale Vlaamsgezinde fractie van Gent gaven. 

Ook de briefwisseling van Virginie Loveling heb ik uitgeplozen. Deze 

bevat een aantal brieven van of over Arthur Buysse en zijn familie. Wel moet 

gezegd worden dat vele van deze briefjes niet verder gingen dan gelukwensen 

voor een decoratie of anders wel voor een nieuwe publicatie van tante Virginie, 

maar het overschot is de moeite waard daar ze de relatie tussen tante en neef 

blootlegden Ook verschafte Lovelings briefwisseling ons een beter begrip van de 

onderlinge contacten in de familie Buysse-Fredericq-Loveling. Deze brieven zijn 

ideaal als familiale achtergrondaanvulling bij de andere informatie uit het werk 

van Van Parys en de MCBG. In ditzelfde kader moeten ook Virginie Lovelings 

oorlogsdagboeken26 vermeldt worden. De nalatenschap van Paul Fredericq en 

Virginie Loveling is ter beschikking in de handschriftenleeszaal van de Gentse 

Universiteitsbibliotheek. 

Ook in de universiteitsbibliotheek bevinden zich de archieven van twee 

verenigingen waar Arthur een grote rol in speelde. Het gaat om de Bond van 

Vlaamse Liberale Maatschappijen en de Vlaamse Liberale Kiesbond. Deze 

archieven bevonden zich in de nalatenschap van Paul Fredericq, die samen met 

Pol Anri voor de organisatorische kant van de organisaties zorgde.  

Verder zochten we in deze handschriftenleeszaal nog in het rijke fonds 

Vanderhaeghen (de ‘Vliegende Blaadjes’). In de deze collectie ephemera gingen 

we op zoek naar relicten van liberale of Vlaamse verenigingen van rond de vorige 

eeuwwisseling en natuurlijk naar Arthur Buysse zelf, van wie er een brief aan 

Julius Vuylsteke bewaard wordt.  

Nu we ons toch al in de handschriftenleeszaal bevonden konden we in 

éénzelfde moeite ook de Wegwijzer van Gent27 inkijken. Deze verschafte ons 

onschatbare informatie over het verenigingsleven van Gent en Arthurs deelname 

daarin. Zo vonden we hier bijvoorbeeld in terug dat Arthur jarenlang voorzitter 

was van de Menslievende Kring: ‘de Sint Pietersvrienden’, een vereniging waarover 

we spijtig genoeg geen verdere informatie terugvonden. Zonder de Wegwijzer 

zouden dit soort gegevens dan ook volledig de vergetelheid ingegaan zijn. 

Verder dient wel gezegd te worden dat de informatie in de Wegwijzer niet altijd 

even accuraat en up to date is. Adressen wijzigen jaren te laat, overleden 

bestuursleden blijven soms tot jaren na hun dood bij het bestuur van een 

                                                           
26 Loveling, V. (2005). Oorlogsdagboeken 1914-1918: een vrouw vertelt over haar Eerste Wereldoorlog. 

Antwerpen, Meulenhoff/Manteau. 

27 (Dubbele) Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 

Vanderhaeghen, 1885-1927. 
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vereniging staan, < Enig voorbehoud is dus aangewezen, maar mijns inziens 

gaat het veelal om details.  

 

Ook in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven kon ik enkele brieven 

van Arthur terugvinden, voornamelijk daterend uit Wereldoorlog I en gericht aan 

zijn collega-parlementariërs Van Cauwelaert en Huysmans. Zij hebben vooral 

betrekking op de organisatie van de Parlementaire groep Den Haag en haar 

activiteiten.  

 

Wereldoorlogen en andere rampen zorgden voor de vernietiging van heel wat 

archieven die me hadden kunnen helpen om de figuur van Arthur Buysse beter 

naar te belichten. Men denke maar aan de vernietiging van de gebouwen van 

‘Het Laatste Nieuws’ tijdens WOII waar de archieven van het Liberaal Vlaams 

Verbond gehuisvest waren. Dat is hetzelfde LVV dat onder andere gevormd 

werd uit de Liberale Volksbond van Arthur Buysse. Zo ook de Gentse 

gerechtelijke archieven, deze werden grotendeels verwoest in 1926, door een 

brand in het gerechtshof. Door het ontbreken van essentiële archivalia waren we 

dus hoofdzakelijk aangewezen op de studie van egodocumenten, pers en 

literatuur. Over de hoeveelheid materiaal kan ik achteraf, ondanks de eerste 

verwondering over de kwaliteit en kwantiteit van de bewaarde stukken en 

gepubliceerde gerelateerde werken, enkel maar besluiten wat Mary Terrals ook al 

deed:  

‘What especially struck me *<+ is *<+ that however many letters, or photographs, 

or notebooks, people leave behind, we in the present never have access to the 

complete existence of those individuals from the past. We have to recognize, even 

as we construct our accounts of the dead, our predecessors, that there will always 

be something missing.’28 

Om de gegevens uit deze egodocumenten en archiefbronnen zoals gezegd dus 

proberen ‘te bevestigen, neer te halen of te nuanceren’ begonnen we dan ook een 

literatuurstudie. De vergelijking van de verschillende versies moet de exactheid 

van onze onderzoeksresultaten ten goede komen. Er zijn als secundaire literatuur 

buiten werken over de politiekinstitutionele geschiedenis van Gent, Vlaanderen 

en België ook vele thesissen van de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van onze 

Alma Mater beschikbaar. Het is ons dan vooral te doen om diegene die de Gentse 

liberale familie en Gentse politiek behandelen. Ook scripties over kranten en 

bladen uit deze periode zullen worden bekeken. Eerder dan veel tijd te 

spenderen aan het doornemen van volledige krantenjaargangen zullen we ons 

                                                           
28 Terral, M. (2006). “Biography as Cultural History of Science” in: Isis(97) p307. 
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toespitsen op de aanwezige studies over de Gentse pers in dit tijdvak29. Verder 

hebben we ook nog de beschikking over biografische werken over Cyriel Buysse, 

Paul Fredericq, de zusjes Loveling, <  

Het werd me bij mijn bronnenonderzoek dan ook al snel duidelijk dat de 

eigentijdse historicus een wel heel zware last torst die naar mijn inschatting het 

probleem van de bronnenschaarste van de mediëvist zou kunnen evenaren of 

zelfs overtreffen. Dit probleem betreft de paradoxaal onoverzichtelijke 

hoeveelheid aan potentieel interessante bronnen en literatuur die een 

onderzoeker aan zijn vingertoppen heeft. Men moét wel gaan snoeien in de 

bronnen en literatuur die men zal behandelen om op afzienbare tijd resultaten te 

boeken. Men kan immers blijven onderzoeken en zich blijven inlezen, maar de 

tijd om een thesis te schrijven is beperkt en dus moet men keuzes maken. Zo een 

keuze is bijvoorbeeld de beslissing om binnen het kader van deze oefening geen 

grootschalig krantenonderzoek te starten maar het te moeten doen met de 

beschikbare knipsels in de archieven. Ook is het zeer waarschijnlijk dat vele 

werken met betrekking tot mijn onderzoek niet terug te vinden zijn in mijn 

bibliografie. Het is daarmee niet gezegd dat ik van hun bestaan onkundig zou 

zijn of dat ik deze studies niet geconsulteerd heb; eerder getuigt dit van het 

trieste feit dat men nu eenmaal niet de tijd heeft om àlle beschikbare informatie te 

kunnen gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Enkele geconsulteerde krantenstudies zijn: Cardon, A. (1966). De reacties in de Gentse pers op de 
Vlaamse Beweging: Vooruit, Het Volk, Le Bien Public, La Flandre Libérale, Het Volksbelang (1893 - 
1914); Corremans, H. (1973). De houding van de Vlaams liberale pers tegenover de vernederlandsing 
van de Gentse Hogeschool (11 november 1918 - 2 april 1930); Van Bergen, C. (1974). Vrij België: een 
passivistisch oorlogsblad.; Camps, C. (1977). Monografie van "La Flandre Liberale" (1874-1899); 
D'hondt, D. (1978). La Flandre libérale (1900-1921); Van Acker, T. (1984). De verscheurde liberale 
familie te Gent, 1891-1894: een studie op basis van de Gentse liberale pers . (alle werken zijn 

onuitgegeven licentiaatsverhandelingen van de Universiteit Gent) 
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III. Wortels in Nevele  
 

Familiekroniek30. 

 

Tot wie of wat iemand zal uitgroeien in zijn leven zal voor een groot deel bepaald 

worden door familie en verwanten. Bij Arthur Buysse is dat niet anders, zowel op 

maatschappelijk als intellectueel vlak heeft zijn familie hem beïnvloed.  

De familie Buysse is slechts één tak van een merkwaardige familie die op 

artistiek, politiek, academisch en rechtskundig vlak van de samenleving haar 

bijdrage met verve heeft geleverd. Men hoeft maar te refereren aan personen als 

Cyriel Buysse, Paul en Louis Fredericq, de zusjes Loveling, < om te zien dat deze 

familie erin slaagde naam en faam te maken in België. Vaak wordt gedacht dat de 

Buysses van grootsteedse industriële afkomst zijn, maar niets is minder waar. 

Voor deze familie begon alles in het landelijke Nevele van het midden van de 18de 

eeuw.  

Volgens de familieoverlevering, nauwkeurig opgetekend door Paul 

Fredericq en later aangevuld door Simon en Louis Fredericq31, kwam in het jaar 

1748 een zekere Denis Léautaud of Léotot vanuit Zuid Frankrijk in het Oost-

Vlaamse Nevele terecht. Léautaud was een ambulante handelaar afkomstig uit 

Fours, een gehucht van St. Laurent32. Moe van het rondtrekken bleven hij en zijn 

zes kinderen in Nevele hangen. Zijn vrouw, Anne Chabraud, met wie hij in Fours 

getrouwd was, had het reizen kennelijk niet overleefd. In de Nevelse volksmond 

werden de Léautauds de ‘Savoyards’ gedoopt33. Een benaming die volgens 

                                                           
30 De volgende paragrafen zijn voornamelijk gebaseerd op talrijke passages uit volgende werken: 

Fredericq, P., „Gedenkschriften. Voorouders. Nevele.‟ In: Autobiografie 1850-1919‟; Fredericq, L. 

(1940). Notes sur la Famille Fredericq-Beaucarne ; Coppens, E.C. (1990). Paul Fredericq ; Stynen, L. 

(1997). Rosalie en Virginie: leven en werk van de gezusters Loveling; Van Parys, J. (2007). Het leven, 
niets dan het leven: Cyriel Buysse en zijn tijd.  

Ook diverse tijdschriftartikels werden in dit hoofdstuk verwerkt: Luyssaert, J. (1998). "De 

voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling." Het land van Nevele/Mensen Van Toen(4): 74-

86; Claessens, H. (2002), “De Families Comparé – Fredericq – Loveling – Buysse.” In Vlaamse Stam (1): 

pp.1-25; Luyssaert, J. (2002). "De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel Buysse." Het land van 
Nevele(1): pp77-84.  

31 Fredericq, P., „Gedenkschriften. Voorouders. Nevele.‟ In: Autobiografie 1850-1919‟, BUG (Hs3704a-

01); Fredericq, L. (1940). Notes sur la Famille Fredericq-Beaucarne. ; zie verder ook : Fredericq, S., 

Toute une vie [2e édition 1986] 

32 Dép basses alpes, ar. en c. Barcelonnette 

33 Luyssaert, J. (2002). "De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel Buysse." Het land van 
Nevele(1): p78. 
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Coppens eerder slaat op vader Léautauds beroepsactiviteiten dan op hun 

afkomst.34 Men zou zonder al te veel risico kunnen stellen dat Léautaud een 

rondtrekkende schoorsteenveger of eventueel een marskramer was die in 

Vlaanderen een eind maakte aan zijn zwervend bestaan. 

 

Het verhaal van deze Léautaud of Léotot is van belang omdat het 

rechtstreeks verband hield met de eigenlijke voorvader, Jean Fredericq. Deze 

nieuw op het Nevelse toneel verschenen Fransman uit Richemont35 zou ook een 

rondreizende marskramer of koopman zijn geweest36. Tijdens zijn tochten in de 

Zuidelijke Nederlanden moeten zijn ogen echter op Marie-Marguerite Léautaud, 

een dochter van Denis, zijn gevallen. De aantrekkingskracht van dit 36jarige 

meisje was voor de 29jarige Jean Fredericq genoeg om het zwerfleven vaarwel te 

zeggen en zich permanent in Nevele te vestigen. Jean en Marie-Marguerite 

huwden op 1 februari 1775. 

Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren. Hiervan nemen we 

Jacques(°17 april 1778), onder de loep. Jacques zou in 1813 trouwen met de veel 

jongere Marie Comparé (°20 maart 1791). 

Dit huwelijk was een logisch gevolg van een vriendschap tussen 

gelijkgezinden. Marie was immers de enige overlevende dochter van de 

welgestelde Emmanuel Comparé(1750-1835). Deze laatste had nogal wat invloed 

en bezittingen in de streek door zijn rijkdom uit de lijnwaadhandel.  

Comparé dweepte met het ideeëngoed van de Verlichting en de Franse 

Revolutie. Hij uitte ook voor zover nagegaan ook de eerste literaire talenten van 

de familie in de rederijkerskamers. Na de Belgische onafhankelijkheid werd hij 

Orangist37.  

Met het woelige einde van de achttiende eeuw konden de Fredericq en 

Comparé hun kans grijpen. De Franse revolutionairen namen de Zuidelijke 

Nederlanden in en maakten er geheel volgens de idealen van de Verlichting een 

eind aan de structuren van het Ancien Régime. Ze rationaliseerden de 

bestuursvormen en creëerden gemeentes. En omdat gemeentes steunen op 

personeel kunnen hier de Fredericqs en Comparé een goede zet doen. Als Franse 

inwijkelingen die de Vlaamse volkstaal beheersten kunnen de Fredericqs vast 

rekenen op wat goodwill van de nieuwe heersers en Comparé stond er al om 

                                                           
34 Coppens, E.C. (1990). Paul Fredericq, p1. 

35 Dép. Moselle, ar. Thionville ouest, c. Hanaye; nabij Metz 

36 Er bestaat geen zekerheid over de beroepsactiviteiten van Jean Fredericq. Louis Fredericq merkt in 

zijn Notes… op dat volgens een familiale overlevering Jean Fredericq in Nevele terechtkwam om er 

bestratingswerken uit te voeren.  

37 De Groote, S. (1997) „Arthur Buysse: Liberaal Volksvertegenwoordiger‟ LVN (3), p158. 
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bekend een aanhanger te zijn van de Verlichtingsidealen. Gerenommeerd als 

Comparé was in de streek was hij voor de Fransen de ideale man om Président du 

Canton (vrederechter) te worden. Hij hielp mee de burgerlijke stand in te voeren 

en werd maire van Vosselare en Poesele. Jacques Fredericq werd dan weer 

gemeentesecretaris van Nevele, Meigem en Vosselare. Gemeentesecretaris is een 

beroep met een zeker aanzien op het platteland dus een mooie promotie voor 

Jacques Fredericq. De relaties tussen de maire en zijn secretaris moeten meer dan 

een professionele band zijn geweest want in 1813 trouwt Jacques met Marie 

Comparé. Schoonvader en schoonzoon waren beiden ook lid van het 

vooruitstrevende gezelschap de Eendracht in Nevele.38 

Niet alles was rozengeur en maneschijn tijdens de Franse Periode. Toen 

Napoleon in 1812 weer maar eens soldaten kwam ronselen voor zijn grande armee, 

ditmaal om tegen Rusland op te trekken, kon Jacques zich niet langer aan de 

dienstplicht onttrekken. Bij de oversteek van de Rijn bij Mainz deserteerde hij al: 

hij sprong van zijn paard en zwom terug onder een kogelregen. Hij zond zijn 

uniform naar zijn commandant en ging te voet op weg naar Nevele. Onderweg 

kwam hij in de streek rond Metz, de geboortegrond van vader, waar hij een 

vergeten nonkel pastoor ontmoet die hem eten en geld geeft om de reis verder te 

zetten. Terug in Nevele spelt hij instanties en inwoners op de mouw dat hij op 

officieel verlof is. Blijkbaar geloofden de instanties dit want hij kon zijn officiële 

functies in Nevele terug opnemen.39 Wat er van dit verhaal aan is weet niemand, 

wel moet Fredericq, door zijn functie in de Franse administratie en zijn connectie 

met Président du Canton Comparé, beter dan de meeste andere deserteurs in staat 

geweest zijn om met documenten te foefelen en zo opsporing te voorkomen. 

Door zijn huwelijk was Jacques in een klap een gezeten burger. Marie zou 

immers haar vaders fortuin erven. Tussen 1814 en 1821 werden er vijf kinderen 

geboren. Dit waren Eugène (1814-1815), die minder dan een jaar leefde;  

Louis-Auguste (1815-1853) die geneesheer zal worden in Kortrijk en met 

Flore Mac Leod huwt. Hij is de vader van Albert Fredericq (1847-1911), die 

advocaat zal worden, één van de stichters is van de Vlaamse Conferentie van de 

Balie van Gent, en een belangrijk Vlaams voorman zal zijn;  

César (1817-1887) die ook arts werd, dikwijls pro Deo werkte voor armen 

en de cholera-epidemie in Gent hielp bestrijden. César trouwde met Bathilde 

Huet. Zijn huis was een verzamelplaats voor een groep vrijzinnige liberale 

intellectuelen uit het Gentse (de Société Huet). Hij was ook gemeenteraadslid, en 

                                                           
38 Fredericq, P., „Gedenkschriften. Voorouders. Nevele.‟ In: Autobiografie 1850-1919‟, BUG (Hs3704a-

01) 

39 Paul Fredericq verhaalt ons in zijn autobiografie de uitgebreide legende van Jacques Fredericq. Ook 

binnen de familie blijkt men twijfels over het waarheidsgehalte te hebben. De Rijn is ter hoogte van 

Mainz zeer breed en stroomt er zeer snel – wat ook kan verklaren waarom Jacques er wegraakte. Zie 

meer in: De Groote, S. (1997) „Arthur Buysse: Liberaal Volksvertegenwoordiger‟ LVN (3), p158 
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publiceerde onder andere een Inleiding tot de Kruidkunde (1856), en een Handboek 

tot de Gezondheidsleer voor alle Standen (1865) én enkele gedichten. Samen met 

schoonbroer Francois Huet richtte hij het liberaal-vrijzinnige dagblad de 

Broedermin op. Onder Césars zes kinderen vinden we professor Paul Fredericq 

(1850-1920), de Luikse professor Leon Fredericq (1851-1935) en Arthurs 

schoonbroer, verloskundige Simon Fredericq (1857-1934) terug; 

dochter Sophie (1819-1895) Zij trouwde met Aimé Mac Leod en werd de 

moeder van professor Julius Mac Leod, nóg een flamingant. Ze vertaalde poëzie 

en publiceert in 1869 Mens en Dieren en in 1902 Heen en Weder en enkel gedichten. 

Joseph Alexander (1821-1866) was de vreemde eend in de bijt. Hij wilde niet 

studeren en werd smid. Hij trouwde met Ursula Cacquart en kreeg drie dochters. 

Marie (1823-1900) was vermoedelijk het laatste echte kind van Jacques. Zij 

trouwde met Felix Van Der Vennet en kreeg vijf kinderen. 

 

Jacques kreeg In 1820 een hersenbloeding waardoor hij zwaar gehandicapt verder 

door het leven moest. Marie zorgde voor alles; kinderen, verlamde echtgenoot en 

het beheer van alle eigendommen. Toch worden gedurende deze periode nog 

Alexander en Marie geboren. Helemaal bijzonder wordt het als in juni 1825 Karel 

(1825-1911) geboren word. Als we weten dat Jacques al in begin 1824 overleed 

aan een tweede beroerte kan Karel niet anders dan een ‘onwettig’ kind zijn. Met 

deze wetenschap kunnen we ons dus ook vragen stellen over de afkomst van 

Alexander en Marie ‘Fredericq’. 

Marie Comparé hertrouwde pas in 1831 met schipperszoon40 Hermann 

Antoon Loveling41 (1806-1846), een Duitser van Nederlandse afkomst. Hij 

arriveerde in 1828, de periode van de graafwerken van het schipdonkkanaal, als 

landmeter in Vosselare. Er werd in de familie gesteld dat hij dan ook 

landmetingen kwam doen voor de werken maar hier hebben we geen harde 

bewijzen voor gevonden. Uit haar huwelijk met Herman kreeg Marie nog eens 

‘vier’ kinderen: 

Karel (of Charles) wordt in 1831 na het huwelijk van Marie Comparé en 

Herman Anton gewettigd. Hij is dan net geen zes jaar oud. In zijn latere leven 

zou hij griffier bij het vredegerecht in Gent worden. Men zegt dat hij niet briljant 

was, maar wel een groot verteltalent had. Hij was getrouwd met Mathilde 

Albrecht en had vier kinderen. Zijn oudste dochter Elisa zou trouwen met Jules 

Boedt; 

                                                           
40 Herman‟s vader zou tijdens de Napoleontische oorlogen aan contrabande doen omdat hij onder de 

neutrale Emsflagge voer. Zie verder: Claessens, H. (2002), “De Families Comparé – Fredericq – Loveling 

– Buysse.” In Vlaamse Stam (1): p17.  

41 Löveling-Leuveling-Leveling-Levering zijn allemaal varianten op eenzelfde familienaam 
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Pauline (1832-1909) was de moeder van Arthur Buysse. Zij trouwde met 

Louis Buysse. We zoomen in op hen in het volgende hoofdstuk; 

Rosalie (1834-1875) was de eerste helft van het duo de Nevelse Nachtegalen. 

Sinds de dood van haar vader was ze geobsedeerd door de dood. Ze deed een 

aantal feministische uitspraken en was een zeer zelfbewuste en zelfstandige 

vrouw. Van haar verschenen een zevental novelles. Ze zou na een lang ziekbed 

sterven aan een coronairtrombose veroorzaakt door diabetes; 

Virginie (1836-1923) is de bekendste van de zusjes Loveling. Samen met 

haar zus Rosalie is ze bekend geworden als Nevelse Nachtegaal. Ze begon haar 

carrière met het vertalen van poëzie en proza. Ze schrijft een veelheid aan 

novelles, romans, schetsen en reisverhalen. Ze is fel antiklerikaal en kiest tijdens 

de schoolstrijd, waarover ze Sophie schrijft, de kant van de officiële scholen en de 

vrijzinnigen. Ze doorkruist quasi geheel Europa en spreekt een zestal talen 

vloeiend. Na haar zeventigste maakt ze nog een reis naar Australië. Tijdens en na 

de reis heeft ze nog een soort van amoureuze relatie met de Duitse scheeparts 

Arthur Menzel waarvoor ze het verblijf in Australië inkort.42 Tijdens de eerste 

wereldoorlog houdt ze, ‘op bevel van het noodlot’, een dagboek bij dat een uniek 

inzicht geeft in het reilen en zeilen in Gent. Ze sterft aan de gevolgen van een 

pijnlijke ruggenmergontsteking, op 1 december 1923, de dag dat haar laatste 

werk verschijnt.  

 

De sfeer tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en hun nieuwe vader was niet 

al te best. Loveling zou volgens de telgen Fredericq zijn natuurlijke kinderen 

voorgetrokken hebben. Herman Loveling wilde, onder invloed van de 

romantisch-idealistische opvoedingsidealen van Rousseau43, zijn pleegkinderen 

een vak aanleren. De oudste zoon, Louis, leerde hij landmeten en maakte hij 

leerjongen in een bakkerij, de twee jaar jongere César moest in de leer bij een 

schrijnwerker in Gent. Dit was niet naar de zin van de jongens die toen ze 

meerderjarig werden hun erfdeel opeisten en geneeskunde gingen studeren in 

Gent.44 In tegenstelling tot zijn oudere broers had Alexander met zijn 

lotsbestemming tot smid geen problemen. Misschien vonden César en Louis hun 

broer, wegens zijn mogelijk verdachte afkomst45, minder belangrijk om te redden 

van de handenarbeid.  

Herman Anton werd toen hij de Belgische nationaliteit in 1842 verkreeg al 

snel griffier op het vredegerecht in Nevele. Een jaar later zetelde hij daar ook al 
                                                           
42 Van Parys (2007) oc., p615. 

43  Zie verder: Rousseau, J.J., (1762) Emile ou de l‟éducation. Romantisch idealistisch werk over een op 

handwerk gebaseerde natuurlijke opvoeding. Het had een grote impact op zijn tijdgenoten.  

44 Van Parys. 

45 Cf infra 
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als schepen in de Nevelse gemeenteraad.46. Loveling zelf sprak, waarschijnlijk 

vanwege zijn gemengde afkomst, de belangrijkste Europese talen vloeiend. Hij 

was een begaafde gevoelige man en boekenliefhebber die zijn kinderen zelf 

onderwees. Zo gaf hij zijn dochters iedere dag een bladzijde Duits te lezen. 

Loveling beschikte over een imposante gevarieerde huisbibliotheek. Hij erfde 

immers na diens dood de bibliotheek van Emmanuel Comparé en van Virginie 

Loveling weten we dat hij nagenoeg alles kocht wat op de markt verscheen. Zo 

weten we ook dat hij gedichten in zijn dagboek kopieerde. Ook moeder Comparé 

had een minstens even veelzijdige belangstelling voor boeken. Zij las na de dood 

van haar tweede echtgenoot zijn hele bibliotheek uit. Pauline en haar zusjes 

kunnen op deze manier niet anders dan opgegroeid zijn met een vanzelfsprekend 

respect en liefde voor literatuur.  

Na de zelfmoord van Herman Loveling in 1846 zocht Marie Comparé met 

haar dochters het stadsleven op bij haar tweede zoon César Fredericq. Vooral 

voor de oudste dochter, de dan 14-jarige Pauline Loveling, moet de zelfmoord 

van haar vader hard aankomen. Als César in 1849 trouwt met Bathilde Huet 

keren Marie en Pauline alleen terug naar een nieuw huis in Nevele. Virginie en 

Rosalie blijven, voor opvoedkundige redenen, nog eens drie jaar in Gent. Zij 

zullen onderwezen worden door Bathilde. Het is in dit huis dat Virginie en 

Rosalie blijvend beïnvloed werden door progressieve liberale ideeën. Het 

intellectuele milieu in het huis van dokter Fredericq47 zorgt ervoor dat ze zullen 

uitgroeien tot zelfstandig denkende vrouwen met literaire ambities. Dit in 

tegenstelling tot Pauline, die wordt ondergedompeld in de benauwende klerikale 

mentaliteit van het Nevelse dorpsleven. Op haar zevenentwintigste zal ze dan 

trouwen met Louis Buysse, de ondernemende schoenmakerszoon uit haar straat. 

Beroepen in de familie Buysse waren van vader op zoon: schoenmaker, 

kleermaker, horlogemaker. Nog verder terug in het verleden waren de Buysses 

waarschijnlijk dagloners bij boeren in de buurt van het noord-Oost-Vlaamse 

stadje Sint-Niklaas. Tot zover dus de hardnekkige mythe dat de Buysses uit 

industrieel stedelijk milieu zouden stammen48. 

Als kleermaker Pierre Buysse (jr.) (1772-1848) in maart 1798 de geboorte 

van zijn eerste zoon Louis (sr.) (1797-1858) komt aangeven kijkt de ons 

welbekende, door het Franse bewind aangestelde, ambtenaar Emmanuel 

Comparé er niet van op dat de vader analfabeet is. ‘Pierre Buysse déclare de ne 

savoir pas écrire’. De ambtenaar noch de schoenmaker zullen niet lang genoeg 

leven om de geboorte van hun beider achterkleinkinderen mee te maken. De 

                                                           
46 Van Parys (2007), oc., p14. 

47 De Société Huet draaide rond Césars huis. Voor meer Huet zie: Coppens, E.C. (1990). Paul Fredericq. 

48 Deze misvatting is oa. ook door Herman Teirlynck in diens grafrede voor Cyriel overgenomen, dat 

Cyriel stamt uit Gentse grootburgerij. Van Parys (2007) oc., p791. 
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enige dochter van Emmanuel Comparé zal immers Arthurs grootmoeder van 

moederskant worden.  

Louis Buysse (sr.) trouwde met de uit Deinze afkomstige Amelia 

Goeminne (1801-1862). Zij kregen drie kinderen. Honoré (1836-1896) was de 

jongste, August (1832-1920)de middelste. Deze laatste zou succesvol 

textielfabrikant worden. Hij was medeoprichter van de weverij Tissage de 

Waerschoot, administrateur van vlasspinnerij La Liève en vennoot van de 

katoenspinnerij en –weverij Baertsoen en Buysse. Voor zijn inspanningen voor de 

Gentse textielsector wordt hij beloond met een benoeming tot ridder in de 

Leopoldsorde.  

Arthurs vader, Louis49 is geboren in 1830, het jaar van de Belgische 

onafhankelijkheid. Een gebeurtenis die de jonge Louis niet licht zal vergeten is 

het drama dat zich in de zomer van 1846 voltrekt in zijn eigen straat. Met zijn 

familie woont hij dan nog op het nummer 92 van de Sint-Jansstraat. Nummer 78 

is het huis van Marie Comparé en Herman Loveling. In 1846 wonen ook de drie 

jongste van de zes telgen Fredericq nog samen met de kinderen Loveling in bij 

hun ouders.  

In de late voormiddag van de nationale feestdag, moet het gerucht dat 

schepen Loveling dood is zich snel verspreiden door het dorp. Niet ten gevolge 

van ziekte of ongeval maar door zelfmoord. Volgens het verslag van de 

burgemeester aan de Gentse officier van justitie is Loveling levenloos 

aangetroffen, opgeknoopt aan een boom achter in zijn tuin50. De ware toedracht 

blijft onzeker want de burgemeester vermeld enkel het hoogstnodige. Maar zelfs 

uit de summiere details blijkt dat de wanhoopsdaad van zijn schepen niet 

helemaal onverwacht was:  

‘(<) j’ai l’honneur de vous informer que jusqu’ici l’on ne peut attribuer aucune 

cause à l’acte de désespoir que l’échevin Loveling vient de commettre, si ce n’est 

qu’il s’adonnait à la boisson à tel point que depuis plusieurs mois il paraissait 

avoir l’esprit dérangé’.51  

Zijn dochters vermoedden dat het nieuws dat Hermans beide zeevarende broers 

vergaan waren deze gevoelige en romantisch-idealistisch geïnspireerde Loveling 

in een depressie bracht. Virginie Loveling zou, door de herinnering aan haar 

                                                           
49 Vernoemd naar de grootvader van Arthur. Ook zijn overgrootvader en betovergrootvader deelden 

eenzelfde naam: Pierre. Pierre senior zou waarschijnlijk in 1744 geboren zijn in Beerlegem bij 

Dikkelvenne, getrouwd zijn in 1769 in Sint-Niklaas met Therese Lagaisse uit het West-Vlaamse dorpje 

Wakken; Pierre junior werd geboren in 1772 in Sint-Niklaas, hij zal de eerste Buysse zijn die zich in 

Nevele vestigt. Zie: Van Parys, oc., p791.  

50 Van Elslander A. (1986) „Rosalie Loveling, enkele aanvullende gegevens.‟ MCBG (II)p20. 

51 Burgemeester van Nevele Loontjens aan procureur des Konings in Gent, 23.7.1846, in: Van Elslander 

A. (1986) Rosalie„Loveling, enkele aanvullende gegevens.‟ MCBG (II)p20. 
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vader, in 1902 nog ‘letterlijk ziek’ geworden zijn bij het bijwonen van een 

opvoering van Herman Heyermans vissersdrama Op Hoop van Zegen.52 Dit zou 

dus wel degelijk een verklaring van zijn zelfmoord kunnen zijn. Verder mag men 

niet vergeten dat de relatie tussen de kinderen Fredericq en de nieuwe 

vaderfiguur met zijn vreemde opvoedingsidealen op zijn minst vertroebeld was. 

Een dergelijke situatie moet een man weinig vrolijk maken.  

 

Waarom nu juist Nevele? 

Toen de Léautauds en Fredericqs er zich vestigden was het landelijke Nevele het 

politieke en economische centrum van de heerlijkheid het Land van Nevele. In de 

middeleeuwen vormde het een belangrijke heerlijkheid met zeventien kleinere 

omliggende gemeenten, waaronder Vosselare, Meigem en Poesele. Deze 

heerlijkheid werd zelfs tot baronie werd verheven. Nevele verkreeg zelfs de eer 

om zich stad te mogen heten. Tegenwoordig herinnert enkel het opschrift 

‘Stadhuis’ op de gevel van het gemeentehuis aan die historische status. 

Na de annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden door de Franse 

Republiek blijft Nevele weliswaar kantonhoofdplaats en zetel van een 

vredegerecht maar door de ondergang van de Vlaamse huisnijverheid en een 

zelfgekozen isolement verliest het dorp definitief zijn regionale economische 

betekenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Loveling, V. en A. Van Elslander (ed) (1967), Herinneringen, p13. 
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De ouders van Arthur 

 

Een kleine 8 jaar na haar terugkomst in Nevele huwde Pauline in 1858 met Louis 

Buysse. Het jonge koppel vestigde zich in de Langemunt nummer 34. Louis was 

als jonge ondernemer net gestart met een bescheiden stijfselfabriekje (amidon) 

dat gaandeweg meer allure zou krijgen. 

In 1859 werd al een eerste zoon geboren, de auteur Cyriel (1859-1932). Hij is 

veruit de bekendste Buysse. Hij zou trouwen, na een nogal turbulent 

vrijgezellenleven, met de welgestelde Nederlandse weduwe Nelly Tromp-

Dysserinck (1863-1944). Zij kregen samen één zoon René (1897-1969), maar Nelly 

had al drie dochters uit haar eerste huwelijk. 

 Het gezin verhuist in 1862 naar een grotere woonst aan de overkant van 

de Langemunt. Ze wonen nu vlak naast het grote witte huis van grootmoeder 

Marie en tantes Rosalie en Virginie. Het is hier dat op 14 april 1864 de geboorte 

werd gevierd van een broertje voor Cyriel. Arthur Honoré53 Buysse, een jongetje 

met blauwe ogen en kastanjebruin haar is geboren. Een jaar later verhuist de 

familie Buysse opnieuw omwille van de uitbreidende fabriek. In 1865 wonen ze 

dan in de Tieltstraat 36 in Nevele54. Hun nieuwe woonst was in die tijd één van 

de aanzienlijkste gebouwencomplexen in Nevele, met een grote aangrenzende 

tuin die doorheen de tijd meer en meer zal ingepalmd worden door de 

bedrijfsuitbreidingen van vader Buysse.  

In 1868 kregen Cyriel en Arthur er een zusje, Alice (1868-1963) bij.55 In een 

interview56 op het einde van haar leven vertelt Alice dat haar moeder niet kon 

geloven dat ze een dochtertje had gekregen, na ‘de drie jongetjes’ voorheen. Het 

is niet terug te vinden in aangiftes of doopregisters, maar uit deze getuigenis 

blijkt dat Pauline tussen 1860 en 1867 moet bevallen zijn van een derde zoontje. 

Dit kan maximaal enkele dagen in leven zijn gebleven.57 Alice zou huwen met 

brouwer Edmond de Keyser uit Zaffelare. Alice zal het eerste vrouwelijke 

                                                           
53 Honoré naar zijn oom Honoré Buysse(1836-1896) die de jongste broer van August en Louis Buysse 

was. We kennen hem vooral van het verhaal dat VL optekende over diens boetetocht langsheen de 

gehele familie vanwege een buitenechtelijke affaire. 

54 Sedert 1959 Cyriel Buyssestraat. 

55 Begin 2009 zal van de hand van D‟hondt en De Groote in de reeks monografieën van het Land van 

Nevele een biografie over Alice Buysse verschijnen. Tot dan is het behelpen enkele bijdrages in de 

MCBG maar vooral met dit stuk: D'Hondt, B. (1996). “Alice de Keyser-Buysse.” In: Gelijke rechten, 
gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen. Gent, Liberaal Archief. pp.33-53.  

56 "Madame de Keyser-Buysse. « Une Gerbe de Souvenirs, politiques, littéraires et familiaux. » La 
Flandre Libérale, 5-6.11.1960. Archief AB. 

57 Van Parys, J. (2007) oc. p63 
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gemeenteraadslid van Gent worden en zette zich tot aan haar dood in voor vele 

filantropische organisaties en werd vooral bekend als dierenbeschermster. 

Pauline Loveling was een vrouw met een zacht en aangenaam karakter, 

belezen en intelligent.58 Na de dood van Rosalie (1875) en haar moeder (1879) en 

na de verhuis van Virginie naar Gent (1880)59, moet Pauline zich absoluut 

verweesd hebben gevoeld.60 Als bufferpartij tussen haar autoritaire echtgenoot 

Louis en haar zoons moest ze jarenlang sussen en blussen, schipperen, 

bemiddelen, vergoelijken en - vooral - zwijgen om de lieve vrede. Als 

tegengewicht voor de tirannieke vader werd ze een tolerante moeder. Charles 

Loveling en nicht Fanny Lava61 zijn naast Virginie de enige familieleden waar 

Pauline af en toe haar hart kan luchten.62 

Pauline verschilde in haar jeugd nochtans niet zoveel van haar zusters. 

Getuige daarvan volgende herinnering van Virginie Loveling: 

‚alzoo gaven mijne zusters Pauline en Rosalie op twaalf- en tienjarige 

ouderdom een dagblad uit, dat bestond uit een beschreven blaadje papier met het 

nieuws van den dag. De eene heette ‘De Nevelaar’, het andere ‘De Vaderlander’. 

Die kranten verschenen een heelen tijd lang driemaal in de week. ‘Ik moet nog 

mijne gazet gaan opstellen’, riepen zij soms midden van het spel uit, hare 

verbaasde kameraadjes ontvluchtend.‛63 

Haar vrije leventje in Nevele zal grondig aangepast worden als ze na haar 

twaalfde naar een streng katholieke kostschool in Menen64 moet. Twee jaar later 

verandert Paulines leven voorgoed als haar vader sterft. Het lijkt duidelijk dat zij 

als 14-jarige meer dan haar jongere zusters onder de zelfmoord van Herman 

Anton zal lijden. Als de zusjes met hun moeder bij César Fredericq in Gent 

intrekken maken ze kennis met de vrije sfeer van de stad. Als César in 1849 

trouwt is Pauline de enige die haar moeder Comparé terug naar Nevele zal 

vergezellen. Rosalie en Virginie blijven nog enkele jaren in Gent onder de hoede 

van hun oom om hun opvoeding te vervolmaken. Pauline daarentegen wordt 

begraven in Nevele, waar ze dan ook trouwt. Toch zou Pauline zich altijd blijven 

interesseren in intellectuele bezigheden. Dat ze zich interesseerde in astronomie, 

net als haar schrijvende zusters, weten we uit een jeugdherinnering van Cyriel. 
                                                           
58 Van Parys, J. (1999), „De Derde zuster Loveling‟ MCBG (XV), p107.  

59 Virginie Loveling niet aarden in Nevele en verlaat het dorp in 1880 voorgoed. In een artikel in LFL 

noemt ze Nevele een van de meest klerikale dorpen in Oost-Vlaanderen met een zodanig verstikkende 

mentaliteit dat ze er zelfs geen abonnement op deze krant durfde nemen 

60 Van Parys, Ibid. p109.  

61 De vrouw van Julius Mac Leod, zoon van Sophie Fredericq. 

62 Van Parys, Ibid. p122. 

63 Van Elslander, A. (1963) De biografie van Virginie Loveling, p12. 

64 Vermoedelijk omdat Louis-Auguste Fredericq toen in de regio Menen arts was. 
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Terwijl hij las in een door vader verboden boek van Jules Verne las zij in haar 

sterrenboek. Ook ging ze later naar Cyriels vroege schrijfsels luisteren onder het 

mom van in de serre naar de sterren te gaan kijken.65 Bij zulke gelegenheden 

stond Alice dan op uitkijk voor vader.  

Als we Louis Fredericq66 mogen geloven zou Pauline in op latere leeftijd, 

de winters doorbrengen bij haar dochter in Gent. 

« Nous allions ainsi présenter nos bons voeux de prospérité et de bonheur à 

tante Pauline, qui, en hiver, résidait à Gand chez sa fille et son gendre, Alice et 

Edmond de Keyser-Buysse. J’ai gardé le souvenir d’une dame forte et âgée, 

installée dans une vaste fauteuil ; elle avait une air maternel et paisible et parlait 

en souriant. Mon père l’aimait beaucoup : dans sa jeunesse, il étaient souvent allé 

passer de longues vacances chez elles a Nevele. » 67 

Louis Buysse, breidde zoals gezegd stelselmatig zijn bedrijfje uit. Buiten stijfsel 

hield hij zich na verloop van tijd ook met de productie van olie en cichorei bezig. 

Hij was, overtuigd van de liberale economische ideeën, ook politiek actief. Zo 

werd hij gemeenteraadslid in Nevele in 1869 en vanaf 1870 had hij zelfs de functie 

van schepen. Na de zware liberale verkiezingsnederlaag van 1884 raakte hij zijn 

zetel in de gemeenteraad kwijt. Met de hetze tegen ‘de goddelozen’ op het 

platteland was hij wel gedwongen om de kerk in het midden te houden en niet 

meer op een liberale lijst op te komen. Op dat moment op een andere lijst staan 

dan een katholieke zou, in een plattelandsnest als Nevele, sociale en economische 

zelfmoord geweest zijn.  

Als adolescent heeft Louis Buysse (junior) de catastrofale jaren veertig van 

de 19de eeuw meegemaakt. In 1846, het jaar nadat een aardappelplaag in Oost- en 

West-Vlaanderen 90% van de planten heeft vernietigd, wordt de graanoogst door 

korenbrand gereduceerd tot minder dan de helft van de normale opbrengst. De 

gevolgen van de opeenvolgende misoogsten zijn catastrofaal. Graan en 

aardappelen zijn in die jaren immers de basisvoeding van de bevolking en 

bovendien valt de landbouwcrisis ook nog eens tijdens de crisisperiode in de 

traditionele textielnijverheid. Huiswevers en –spinners verliezen hun werk ten 

voordele van de nieuwe mechanische weverijen en spinnerijen en verliezen zo 

hun tweede inkomen. De werkloosheid en hongersnood hebben volksoproer in 

de steden tot gevolg. Men plundert de bakkerijen. Op het platteland moeten 

gendarmen en boeren patrouilleren om de uitgehongerde bevolking van de 

velden te houden. Om het plaatje pas echt rampzalig te maken krijgt geheel 

Europa in 1846 te maken met een twee jaar durende tyfusepidemie. Tegen de tijd 

                                                           
65 Van Parys (2007), p25 

66 Louis Fredericq, de latere kabinetschef van Koning Leopold III, was de zoon van Simon Fredericq die 

op zijn beurt de zoon was van Paulines broer César Fredericq. 

67 Fredericq, L. (1940), Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne. p47. 
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dat de tyfus uitgewerkt raakt waait vanuit Nederland een cholera-epidemie over 

die in het najaar van 1849 die alleen al in Oost-Vlaanderen nog eens 4500 

slachtoffers maakt. Op het Vlaamse platteland is het leven puur een kwestie van 

overleven geworden. Gedurende deze duistere periode zal Louis ongeveer 18 jaar 

oud zijn, een leeftijd waarop hij de permanente dreiging van honger, ziekte en 

dood nooit zal vergeten. Dit leidt tot de vaste overtuiging dat niets in het leven 

belangrijker is dan een solide broodwinning. Zijn zonen zouden het geweten 

hebben< 

Van grootmoeder Marie Comparé moeten de kinderen Buysse hun sociaal 

gevoel geërfd hebben. Mensen in nood helpen, mensen met een lichaamsgebrek 

respecteren, planten en dieren beschermen, dat zijn dingen die ook in 

jeugdherinneringen van Paul Fredericq en Simon Fredericq naar boven komen. 

Maar ook Louis Buysse moet Hij Nochtans gaat ook Louis Buysse na zijn 

overlijden in 1901 de Nevelse geschiedenis in als een toonbeeld van 

menslievendheid, een man ‚die vele diensten heeft bewezen aan zijne geboortestreek en 

aan hare inwoners.‛68 Ondanks zijn strengheid en utilitarisme past hij toch ook wel 

goed bij zijn schoonfamilie. In zijn grafrede staat notaris Van Roy uitvoerig stil bij 

de gelegenheden waarbij ze kwamen aankloppen,  

‚zij die troost, steun of bescherming nodig hadden; - want de eerste 

gedachte, die als natuurlijk bij hen opkwam, was: ‘Gaan wij bij Mijnheer 

Buysse!’< En hoe gelukkig was hij dan, omdat hij zijn minderen medemensch met 

raad en daad mocht behulpzaam zijn.‛ 

Maar als het om zijn bedrijf gaat is hij weer de strikte gestrenge baas. Jan van 

Hese, 36 jaar lang voerman van de ‘suikerij’fabriek ziet Louis Buysse elke ochtend 

aan de fabriekspoort staan met zijn horloge in de hand. ‚Als Jan een minuut te laat 

kwam werken, moest hij ‘s avonds één minuut langer werken.‛69  

Even rigoureus gaat Louis Buysse tewerk bij de uitoefening van het 

ouderlijke gezag. Tegenspraak wordt niet geduld. Zelfs het voorzichtigste protest 

of weerwoord kan zijn choleriek karakter doen ontvlammen. Daarenboven 

worden deze driftbuien vaak gevolgd door ijzige stiltes in huis, dagen waarop hij 

weigert ook maar één woord met vrouw en kinderen te spreken. Absoluut 

noodzakelijke dingen krabbelt hij op een papiertje dat hij achterlaat op zijn stoel. 

Zelfs zijn oogappel Alice beschreef haar vader Louis Buysse als ‚een moeilijk 

karakter, alleen levend voor zijn zaak en bedacht op materiele vooruitgang en 

geldgewin.‛70 Het gezin slaakt dan ook een diepe zucht als vader Buysse op 

vrijdag beursdag ‘s ochtends naar Gent vertrekt, waar hij na de beurs bij zijn 

                                                           
68 Het Volksbelang van 6.4.1901 (p3), naar: Van Parys (1999), p127.  

69 Van Parys, J. (1999) p127. 

70 Van Parys (1999) p127.  
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schoonbroer Karel blijft dineren. Als Pauline dan het codewoord ‘Jongens, hij is 

weg!’ uitspreekt vormt dat het signaal voor uitbundigheid.  

‚tout ce qui est interdit durant six jours de la semaine était permis le vendredi.‛71 

De werklui van de fabriek durfden door de kinderen Buysse en logés, als vader 

weg was, wel eens ingespannen om speelmateriaal te maken. Zo is er een verhaal 

over een vliegerproject van Cyriel waarbij de arbeiders ‘mochten’ helpen. Ook 

moeder Buysse durfde wel eens beslag leggen op de werklieden van de fabriek 

om haar tuin te bewerken. Een liefde voor bloemen die past bij haar zachte en 

dichterlijke natuur.72 

Natuurlijk is vader Buysse niet enkel de man die het leven van zijn huisgenoten 

verzuurt, zo timmerde hij zelf een doodskistje in elkaar toen hun poedeltje stierf, 

waar vooral Cyriel zeer aan gehecht was. 

Hij moet zich ook geïnteresseerd hebben in de ‘wonderlijke voortgang de 

techniek’ zoals dat heette in die tijd. Spijtig voor hem heeft hij de 

Wereldtentoonstelling van Gent in 1913 niet meer meegemaakt. Tijdens de 

Australiëreis van Virginie komen we in een brief te weten dat Louis Buysse in de 

ban was geslagen door Ferdinand de Lesseps en diens Suezkanaal.  

‚Wij zullen weten welke dag de boot te Napels aankomt als ook wanneer hij het 

kanaal van Suez zal invaaren. Wat zijt gij gelukkig dit alles te mogen zien. Ik heb 

er te Parijs een afbeelding van gezien, en er van Lesseps eene conferentie hooren 

over geven. Sedert verlang ik altijd er iets van te hooren of te lezen, en waar de reis 

slechts een afstand van Parijs ik had reeds lang het kanaal gezien.Voor u is dit een 

kleinigheid, gij zult zoo veel schoone groote dingen zien.‛73 

 

 

Arthurs Nevelse kinderjaren 

Arthur is door zijn moeder, Pauline Loveling, in de Duitse Letteren ingewijd. 

Pauline zelf was, samen met haar zussen, door vader Anton Loveling opgevoed. 

Loveling was een zeer belezen man met een uitgebreide bibliotheek. Door hun 

vaders afkomst spraken de drie zusters Loveling Duits en ze hadden dan ook de 

Duitse nationaliteit. Pauline bleef de Duitse nationaliteit behouden tot aan haar 

huwelijk en Virginie liet zich slechts in april 1880 tot Belg naturaliseren.74 De 

kinderen Buysse zouden zich door hun moeder Pauline laten introduceren in 

                                                           
71 Fredericq, L. (1940) p47. 

72 Buysse, M. (1985) „Cyriel Buysse gezien door de zijnen‟ MCBG (I) p8. 

73 L. Buysse aan VL, Nevele, 23.2.1899. Briefwisseling VL, BUG.(Hs3426) 

74 Claessens, H. (2002), “De Families Comparé – Fredericq – Loveling – Buysse.” In Vlaamse Stam (1): 
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wereld van de literatuur en muziek. Het moet niet gezegd worden dat zij daarbij 

de nodige hulp zal gekregen hebben van tantes Rosalie en Virginie en 

grootmoeder Comparé. Ook Marie Comparé was door zelfontplooiing en met de 

hulp van haar vader een zeer ontwikkelde vrouw geworden. Emmanuel 

Comparé had haar ingewijd in de Franse filosofie en de Europese geschiedenis. 

Ook de beruchte bibliotheek van alleslezer Herman Loveling speelde een rol in 

haar educatie. Ook achterkleinzoon Louis Fredericq constateert dat ‘zij een 

ontwikkeling en cultuur had die de meeste dames van onze tijd haar zouden kunnen 

benijden’. Zij was een van de eerste vrouwen in onze gewesten literaire tekenen 

van leven gaf.  

Thuisscholing is een familietraditie, ook Madeleine Buysse zal thuis van 

Arthur meer opsteken dan ze ooit op school kon leren.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine Arthur Buysse liet zich voor het eerst 

fotograferen in een barak op de kermis van 

Nevele – volgens de familiale overlevering met 5 

frank die hij thuis gestolen had.  

De familie bestelde later een kopie bij de Gentse 

fotograaf Henri Boute. 

(afbeelding: Collectie Buysse-Verschoore, 

Liberaal Archief)  
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Grootmoeder Marie Comparé was Arthurs enige overgebleven grootouder. 

De ouders van Louis zijn immers al voor zijn geboorte overleden en er zijn al bijna 

20 jaar over de dood van Herman Loveling gegaan. Marie overlijdt als Arthur 

vijftien is, oud genoeg om haar nooit te vergeten.  

Zo kan de liefde voor de natuur van de Buysses en Fredericqs kan 

teruggebracht worden op Marie Comparé. Zo vertellen Virginie Loveling en Paul 

Fredericq een vergelijkbare anekdote over het verbod bloemen of bessen te 

plukken in de tuin of tijdens wandelingen. We kunnen aannemen dat ook Arthur 

wel eens de straf met ‘de zakjes aan de handen’ zal hebben ondergaan. Om aan te 

leren dat planten en dieren mooier zijn in de tuin en liever met rust gelaten 

worden bond Marie Comparé de handen van haar kinderen en kleinkinderen in 

een linnen zakje vast. Zo toegetakeld mochten ze dan weer buiten spelen. Volgens 

Paul Fredericq was het een zeer doeltreffende procedure.76  

Louis Buysse was ook een dierenvriend. Dat blijkt uit meerdere anekdotes die 

Alice publiceerde in de Almanakken van haar dierenbeschermingsorganisatie77. 

Volgende is wel de meest tot de verbeelding sprekende: Als Louis met dochter 

Alice op weg is om een bedlegerige tuinman te bezoeken zien ze hoe een hond 

gruwelijk word toegetakeld met een mes. Zonder aarzelen sprong Louis uit het 

rijtuig en kwam tussenbeide.78 In een interview met LFL geeft Alice Buysse een 

omschrijving van de familiale traditie waarmee zij en haar broers opgroeiden. 

‚J’ai fait ce que j’ai pu. Je me suis occupée des pauvres et des animaux toute 

ma vie. Dès l’enfance on nous inculqua le respect de tout être vivant. Jamais on n’a 

renvoyé un pauvre, un mendiant sans leur donner une aumône, un Petit secours. 

(<) je n’ai fait que continuer la tradition familiale.‛79  

In Nevele doorliep Arthur de dorpsschool. In tegenstelling tot de meeste van zijn 

klasgenootjes zou hij verder school kunnen lopen in Gent.  

 

De Nevelse tak van de familie is lang niet geïsoleerd van de familie in Gent. Quasi 

alle kinderen Fredericq en Loveling werden in de zomer voor lange vakanties naar 

oma Comparé gestuurd. Onder andere Simon Fredericq verhaalt in zijn 

jeugdherinneringen uitgebreid over hoe hij tijdens dergelijke lange vakanties 

samen met de kinderen Buysse in een halve wilde veranderde. Paul Fredericq 

heeft dan weer rustiger herinneringen aan zijn jeugdvakanties, maar toen hij jong 

                                                           
76 Fredericq P. „Gedenkschriften. Voorouders. Nevele.‟ In: Autobiografie 1850-1919‟ sp. 

77 Alices bijdragen werden gebundeld in: de Borchgraeve S. (1994) „Dierenliefde en -leed bij Alice en 

Cyriel Buysse‟ MCBG (XI). 

78 de Keyser-Buysse, A., „Hoe ik dierenbeschermster werd‟ in: de Borchgraeve S. (1994) „Dierenliefde en -

leed bij Alice en Cyriel Buysse‟ MCBG (XI), p73-74. 

79 de Borchgraeve S. (1984) „Dierenliefde en -leed bij Alice en Cyriel Buysse‟ MCBG (XI), p9. 
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was waren er nog geen jeugdige Nevelse familieleden die hem de streek lieten 

kennen.  

Na Comparés dood werd de traditie in leven gehouden. Louis Fredericq 

ging vaak op vakantie in Nevele. Zo genegen als Paul Fredericq spreekt over 

Marie Comparé en zijn vakanties in Nevele heeft Louis Fredericq het een generatie 

later over zijn groottante Pauline Loveling en speelkameraadje Madeleine Buysse. 

Madeleine Buysse zal later haar kinderen vertellen hoe grootmoeder, buiten weten 

van de eeuwig strenge grootvader, haar de op zolder verborgen boeken van Jules 

Verne te lezen gaf.80 Kinderen mogen dan wel opgroeien maar Louis Buysse bleef 

altijd even streng en afkerig van boeken.  

 

Uitzicht van Nevele 

Nevele een middelgroot, niet eens schilderachtig dorp, ver van alle industrie 

gelegen. Het moet in Arthurs tijd sinds eeuwen niet veel veranderd zijn. De 

bruutste verandering was de inplanting van het Schipdonkkanaal dat het dorp in 

twee verdeelde. Dit kanaal stond ook bekend om zijn zomerse stank. De Poeke, de 

beek de tuin van Arthurs ouderlijke huis afzoomde, mond voorbij de markt uit in 

het kanaal. Verder was er het dorpsplein met daaraan een kerkje omringd door het 

kerkhof. Een paar deftige straten, Tieltstraat en Langemunt; een aantal 

proletarische armtierige zijstraatjes die samen Den Hul81 vormen. Daarna het 

uitgestrekte platteland. Dit is hoe Nevele eruitzag toen Arthur er opgroeide. 

Het dorp werd nooit aangesloten op de spoorlijn, dit door toedoen van de 

toenmalige klerikale burgemeester die een verzoekschrift tot niet(!) aansluiting 

indiende bij de hoger overheden. De angst voor de verderfelijke invloeden van de 

buitenwereld zat er bij de Nevelse notabelen goed in, zelfs in die mate dat de 

postkoets hier slechts verscheen als zij elders reeds verdween. In de tweede helft 

van de negentiende eeuw voelt de bevolking er nog steeds de gevolgen van de 

crisis van de jaren 40 in de landbouw. Volgens Taeldeman zou in 1870 tien procent 

van de ongeveer 3300 inwoners armlastig zijn82.Het is de facto dus een verpauperd 

boerendorp met wat kleinschalige industriële activiteit. Het was moeilijk een 

bedrijf uit te bouwen omdat het dorp wat afgezonderd lag door de afwezigheid 

van spoorlijn en goede wegverbindingen. Enkel het Schipdonkkanaal vormde een 

betrouwbare verbinding.  

 

                                                           
80 Van Parys (1999) p123. 

81 Deze wijk en zijn bewoners vormden het decor en de inspiratiebron van enkele verhalen van Virginie 

Loveling en Cyriel Buysse.  

82 Taeldeman, J. (1987) „de Nevelse Zeistraat anno 1870-1880 en die van Buysse‟ MCBG (III) p137.  
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De Gentse vorming van Arthur 

Arthur liep voor zijn middelbare studies school in Gent, meer bepaald het 

atheneum aan de Roskamstraat, nu de Bisdomkaai. Later verkaste hij naar het 

Stedelijk Atheneum aan de Ottogracht. De broers Buysse lijken geen 

schoolmateriaal te zijn. Schoolmoe en onder druk van vader Louis stopte hij na 

zijn voorlaatste jaar humaniora. Ook Cyriel werd van school gehaald door zijn 

vader, zij het wel na steeds slechter gedrag en resultaten. De geschiedenis van 

Herman Loveling en zijn stiefzonen lijkt zich dus te herhalen als ook Louis Buysse 

zijn zonen, weliswaar met andere drijfveren, aan ‘een vak helpen’ wou en zo hun 

studies dwarsboomde, voor zover ze dat al niet zelf deden. Louis droomt ervan 

dat zijn zonen het familiebedrijf zouden voortzetten, en daar hadden ze volgens 

vader Buysse geen schoolboeken bij nodig. Louis Buysse was van menig dat ‘een 

vak leren’ de best mogelijke manier was om inkomenszekerheid te bereiken. De 

(wan)prestaties op school van Cyriel zouden daar voor Arthur weinig beterschap 

in brengen. Als hij in zijn voorlaatste jaar wat minder presteert op school ziet 

vader Buysse daar natuurlijk een herhaling van Cyriels streken in en hij haalt zijn 

jongste zoon van school. Louis Buysse handelde waarschijnlijk vanuit de 

overtuiging dat hij geen geld zal geven aan het onzekere resultaat van schoolgaan 

terwijl hij thuis het zelf beter kan doen. En dan heeft hij ook nog een betere 

controle over zijn zoon. In navolging van zijn broer kreeg Arthur in 1880 en 1881 

dan ook een opleiding op het familiebedrijf. En evenals bij zijn broer wordt dit niet 

het succes waarop Louis hoopt. Het kan geen toeval zijn dat Louis in 1886, van 

Pauline zijn enige erfgenaam maakt. Natuurlijk zou er altijd de 

verdelingsproblematiek tussen de kinderen zijn, maar met zíjn zonen op dàt 

moment< 

Toen de jonge Arthur duidelijk werd dat het nijverheidsleven niets voor 

hem was kreeg hij het idee om advocaat te worden. Een idee dat vast wel iets te 

maken zal hebben met de blitzcarrière aan de balie van Gent van neef Albert 

Fredericq. Louis Buysse wou hier eerst niets van weten maar als ook nonkels 

César Fredericq en Karel Loveling voor Arthur in de bres springen moest hij wel 

inbinden. Het moet heel wat voeten in de aarde gehad hebben, maar uiteindelijk 

was hij toch bereid zijn jongste zoon een kans op de universiteit te geven.83 

Zo vertrok Arthur dus terug naar Gent waar hij bij zijn oom Karel Loveling 

ging inwonen. Deze was griffier bij het vredegerecht. Karels zoon Hendrik, een 

leeftijdsgenoot van Arthur, studeerde ook rechten. Aangezien hij zijn humaniora 

niet afgewerkt had moest hij nog slagen in het graduaat als toegangsticket voor de 

universiteit. Hij startte met een inhaalcursus Latijn bij een meneer Augenot, en 

slaagde in het graduaat in 1883. Het zag er naar uit dat Louis Buysse met lede 

ogen moet aanzien dat geen van zijn zonen de familiezaak zou overnemen. 
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Voor Arthur konden nu de échte studies aanvangen 

Arthur studeerde van 1883 tot 1887 rechten aan de Gentse universiteit en woont 

gedurende deze periode in bij zijn oom Karel Loveling in Gent. Karel of 

Charles(1825-1911) was griffier bij het vredegerecht en woonde niet ver van 

Virginie. 

Volgens een publicatie van Paul Fredericq waarin de namen van contribuerende 

studenten vermeld staan was Arthur ingeschreven als kandidaat in de 

wijsbegeerte voor het academiejaar 1883-84.84 

In het academiejaar 1884-1885 behaalde Arthur het diploma van Kandidaat 

in de Rechten en op 19 oktober 1886 slaagde hij voor de eerste proef voor een 

doctoraat in de rechten. Uiteindelijk rondde hij zijn universitaire studies af op 1 

augustus 1887 met de verdiende graad van doctor in de rechten85. Om dit feit te 

vieren ging hij voor korte tijd naar Parijs.  

 

Aanhanger van een nieuwe wetenschap. 

Buiten de familiale invloed op Arthurs karakter en overtuigingen was er 

natuurlijk ook de beïnvloeding van hetgeen hij leerde in zijn studies. Arthur kon 

in geen betere periode zijn rechtenstudies aanvangen. Want met de theorieën van 

Ferri en Garofalo86 kwam hetgeen in de colleges werd gedoceerd wel heel goed 

overeen met wat Buysse al als natuurlijk aanvoelde. Aangezien deze denkwijzen 

zijn verdere carrière en leven zouden beïnvloedden gaan we er hier even wat 

dieper op in. 

Ferri en Garofalo waren volgelingen van de leer van Lombroso87. Deze drie 

samen staan bekend als de grondleggers van de 'école positiviste italienne’ en zelfs 

van de criminologie als zelfstandige wetenschap88. Lombroso was de eerste om 

positivistische theorieën op de criminologie toe te passen en dankzij het 

standaardwerk van Garofalo 'La Criminologie: étude sur la nature du crime et la 

théorie de la pénalité' uit 1885 kon de criminologie uitgroeien tot meer dan een 

hulpwetenschap.  

                                                           
84 Fredericq, P. (1889) Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke inquisitie in 
de Nederlanden, 1. Gent.  

85 Hier leren we uit dat Arthurs onderwerpen voor de eerste proef „pandectes, le droit civil, le droit 
public, le droit administratif et économie politique‟ waren. Voor de tweede proef waren het dan: „le droit 
civil II, le droit pénal Belge, droit de commerce, l‟organisation justicière, de la compétence et de la 
procédure civile. Diploma‟s Arthur Buysse. Archief AB. 

86 Baron Raffaele di Garofalo, ° Napels, 18 november 1851 - aldaar, 18 april 1934. 

87 Cesare Lombroso (eigenlijk Ezechia Marco Lombroso), °Verona, 6 november 1835 - Turijn, 19 oktober 

1909. 

88 Meer over het onstaan van de criminologie in: Peters, T., Van Kerckvoorde, J. & Van Outrive L. (1980). 

„Vijftig jaar criminologie-onderwijs: een groei naar zelfstandigheid‟, in: Panopticon, III, pp. 197-201.  
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Lombroso keerde zich tegen de gevestigde klassieke school van criminologie, 

die stelde dat misdaad een onlosmakelijk onderdeel was van de menselijke 

natuur. Volgens Lombroso was criminaliteit niet 'normaal' zoals de klassieke 

school beweerde, maar een afwijking. Hij wilde aantonen dat misdadigheid 

erfelijk bepaald was, en baseerde zich op concepten uit de fysiognomie, vroege 

eugenetica, psychiatrie en het sociaal darwinisme. Volgens Lombroso bestaat er 

zoiets als een geboren crimineel. Wie een geboren crimineel was, kon worden 

vastgesteld door lichamelijke kenmerken die een misdadiger aanduiden als wild 

of atavistisch. Hierdoor kreeg Lombroso in de loop der jaren terecht een slechte 

naam in de wetenschap: hij wordt altijd in verband gebracht met stigmatisering en 

schedelmetingen. Toch was Lombroso ook één van de eerste verdedigers van een 

meer humane behandeling van gevangenen - juist omdat zij geen schuld droegen 

aan hun misdadigheid. Hij verdedigde de humane behandeling van criminelen 

door te pleiten voor rehabilitatie en tegen lijfstraffen 

Ook Garofalo verwierp de doctrine van ‘vrije wil’ en steunde hierbij op het 

positivisme. Misdaad kan voor hem alleen begrepen worden als het bestudeerd 

wordt met wetenschappelijke methodes.  

Gezamenlijk hebben deze drie geleerden in 1880 het ‘Archivio di Psichiatria, Scienze 

penali ed Antropologia criminale’ in het leven geroepen. Ferri legde zich met 

Garofalo toe op een meer juridische constructie van de leer van Lombroso. Meer 

dan Lombroso kenden zij betekenis toe aan de sociale factoren voor de misdaad, 

hetgeen o.a. blijkt uit Ferri's voorliefde voor de statistiek. Hij wordt daarom door 

velen beschouwd als een van de voorlopers, zo niet dé stichter, van de 

sociologische school in het strafrecht.  

Ferri ijverde voor een aanpak van criminaliteit aan de basis: verbetering van 

sociale factoren: subsidiëring van woningen, geboortecontrole (bij 

groepen/mensen die veel criminaliteit plegen)en zorgen voor openbare 

ontspanningsfaciliteiten. 

Garofalo poogde dan weer een sociologische definitie van misdaad te 

formuleren die kon aanduiden welke daden door bestraffing te onderdrukken 

waren. Dit waren zogenaamde ‘crimes naturelles’. Hij zag de samenleving als een 

natuurlijk lichaam. Misdaad was een inbreuk tegen die samenleving, en zo 

automatisch tegen de natuur van de samenleving. Delicten gaan in tegen het 

respect voor de eigendomsrechten van anderen89 en de afkeer die men ervaart bij 

het toedienen van schade/pijn aan anderen. Gedragsregels zijn dus een natuurlijk 

voortvloeisel van logisch denken. Delinquenten ontbreekt het aan logisch denken 

en ontwikkelde altruïstische gevoelens. Zij kunnen zich dus niet aan de 

                                                           
89  Hier weerklinkt een duidelijke echo van de liberale basisideeën. , Het mag dan ook geen wonder 

heten dat een aanstormend links-liberaal talent als Arthur sterk beïnvloed werd door deze leer.  
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natuurlijke wetten houden, en dienen ‘uitgeschakeld’ te worden en uit de 

maatschappij verwijderd90.  

 

Als student was hij lid van ‘Tzal Wel Gaan, waarvan hij in 1886-1887 zelfs 

secretaris werd.91 In dit jaar zaten onder meer Arthurs vriend en socioloog E. 

Waxweiler en zijn neef Hendrik Loveling bij ‘tZal. Na het jubelfeest van ‘Tzal in 

1885 stuurt Julius Vuylsteke hem één van zijn dichtbundels. Uit het dankbriefje 

blijkt dat Arhur duidelijk onder de indruk was van dit persoonlijke geschenk. De 

Vlaamse voorganger moet voor Arthur een soort van jeugdheld zijn geweest: 

‚Waarde heer Vuylsteke, 

Bij mijn terugkomen van 't huys heb ik op mijn studententafeltje uwen bundel 

gedichten gevonden die mij oneindig veel genoegen gedaan hebben.  

Ik bedank u hartelijk over uw geschenk, ter herinnering aan de feesten van 'tzal wel 

gaan. Ik hecht er zeer veel prijs aan, des te meer dat het mij gegeven is geweest door 

de man wier talent wij allen eerbiedigen en bewonderen.(<)‛ 92 

De vereniging verliest haar ex-bestuurslid niet uit het oog. In het academiejaar 

1909-1910 wijdt toenmalig student Jan Eggen in hun jaarboek een artikel aan 

Arthur Buysse, ter ere van diens benoeming tot parlementslid.  

Direct aansluitend op zijn studies kan hij in 1887 al aan de slag als stagiair 

bij zijn neef Albert Fredericq. Als hij op 14 november 1887 uit het Nevelse 

bevolkingsregister geschrapt wordt staat hij echt op eigen benen als jong Gents 

advocaat. 

Achteraf lijkt het erop dat zijn vader zelfs nog trots is geworden op zijn 

gediplomeerde zoon. Uit een brief van moeder Buysse aan haar zoon blijkt dat 

Louis in 1889 het vermoedelijk eerste pleidooi van Arthur als zelfstandig advocaat 

bijwoonde. Deze brief is om nog een andere reden een belangrijk document. Het is 

het enige bewaard gebleven handschrift van Pauline Loveling. Zelf schreef ze 

weinig brieven, en zelfs de brieven aan Virginie tijdens diens Australiëreis liet ze 

door Louis schrijven. 

‚(...)Arthur heeft hem uiterst best uit den slag getrokken voor al tot bij het 

einde van het pleiten.  

Hoe het zou zijn, indien er kwestie ware eene discussie aantegaan met het 

openbaar Ministerie, of met den tegenstrever weet hij niet, maar hij denkt voor u 

slechts eens gehoord te hebben dat gij voor Van den Bossche niet moet onder doen. 

Arthur zegt hij moet wel zorgen eene klaare zuivere uitspraak te behouden dat 

                                                           
90 Sellin, Th. (1960), Pioneers in criminology, pp.277-300.  

91 De Groote, S. (1997). "Arthur Buysse: liberaal volksvertegenwoordiger." LVN (3): p164. 

92 AB aan J. Vuylsteke, 8.3.1886. collectie ephemera BUG (IB.215) 
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maakt ongelooflijk effekt. Hij verstaat dat hij moet ferm bedaard doch tevens kalm 

blijven. Ik zou hem raaden zegt hij geduurende zijn pleiten zoo weinig moogelijk 

van den eenen kant tot den anderen van den lessenaar te reizen stil voor de rechters 

te blijven.  

Ik heb met genoegen gezien zegt hij dat Arthur verstaat hoe hij spreken moet 

als ware hij innig overtuigd dat de zaak recht is die hij te verdedigen heeft. Indien 

hij wel werkt en met eene langere gewoonte van voor een tribunaal te staan moet hij 

binnen korten tijd een onderscheiden Advocaat zijn. Ziedaar letterlijk wat Papa van 

u zegde.(<) 93 

Deze brief met zijn, voor een Loveling onkarakteristiek hakkelend taalgebruik, 

lijkt in allerijl geschreven te zijn. Alsof het moederhart van Pauline overliep van 

vreugde omdat haar man trots is op de prestatie van zijn zoon. Akkoord, Louis 

heeft zo zijn opmerkingen, maar over de gehele lijn is hij tevreden en dat is toch 

heuglijk nieuws dat Arthur zo vlug mogelijk moet weten. 

Gedurende deze periode woont enkel Cyriel nog in Nevele bij Louis en 

Pauline. Zonder Arthur of Alice als bliksemafleiders geeft de relatie tussen vader 

en zoon vonken. Ze staan niet op vriendschappelijke voet, en moeder Pauline 

probeert de kerk in het midden te houden. Het eindigt ermee dat Cyriel omwille 

van een vrouwenhistorie door vader naar Amerika gestuurd wordt om 

‘verstandig te worden’. 

Tijdens de jaren dat Arthur student was woedde de schoolstrijd in alle hevigheid. 

Het kon niet anders dan dat een jonge rechtenstudent uit een liberale familie ook 

door deze gebeurtenissen aangegrepen werd en zich volop op de politiek zou 

gooien. De gehele familie nam overigens overtuigd positie in tegen de 

katholieken. Zo schrijft Virginie Loveling in deze periode haar meest politiek 

getinte werk, Sophie.94  

 

Schoolstrijd  

Casus belli van deze zaak die het land in rep en roer zette als nooit tevoren,  is de 

wet van 1 juli 1879 waarmee Van Humbeeck, als eerste Minister van Onderwijs 

voor zijn partij, de overwinning van de liberalen in de parlementsverkiezingen 

van 1878 maximaal wil uitbuiten. De wet verplicht gemeenten ‘openbare’ scholen 

op te richten en in die scholen bovendien uitsluitend onderwijzers te benoemen 

die zijn opgeleid aan een Rijksnormaalschool. Vooral de afschaffing van verplicht 

godsdienstonderwijs en de invoering van het vak Zedenleer zet kwaad bloed bij 

de katholieken. Zij reageren met de oprichting van ‘Vrije’ scholen en starten een 

                                                           
93 Pauline Loveling aan AB, 23.2.1889. in: Musschoot A.M. en J. Van Parys, (2003) “Brieven van en aan 

familieleden III” MCBG(XX), p11.  

94 Loveling, V. (1885). Sophie, Gent, Hoste.  
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kruistocht tegen zoals zij het noemen, ‘geuzenscholen’, ‘scholen zonder God’ en 

‘de meesters zonder geloof’. Omdat de tegenstellingen aan beide zijden op de spits 

worden gedreven escaleert de controverse rond de schoolwet binnen de kortste 

keren tot de eerste ‘schooloorlog’.  

Op het platteland buit de clerus zijn absolute macht uit om de toepassing 

van de wet te boycotten. De officiële scholen, en wie er ook maar iets mee te 

maken had, werden in de ban geslagen, de onderwijzers vervolgd of aangespoord 

om over te lopen naar het vrije net. Pastoors preken openlijk tegen de regering, 

weigeren om mensen die hun kinderen naar openbare scholen nog tot de 

eucharistie toe te laten en hitsen de bevolking op. Het is in dit kader dat ook Cyriel 

Buysses novelle Meester Geevers95 gezien moet worden. De officiële scholen maken 

geen schijn van kans op het platteland. Enkel in de grotere steden bleven de 

openbare scholen draaien. Uiteindelijk leidt de schooloorlog tot de zware 

nederlaag van de liberale partij bij de wetgevende verkiezingen van 1884. een 

nederlaag die de liberalen nooit te boven zijn gekomen. 

In dit kader past een anekdote die Virginie Loveling schreef over deze 

situatie. Samen met haar broers César Fredericq en Karel Loveling wou ze één van 

de pachters van de Loveling/Comparé bezittingen overtuigen om voor de officiële 

school te kiezen, of dat ze anders de pacht zouden verhogen. De katholieken 

deden dat ook, en tenslotte zou het bij hen maar bij een loos dreigement blijven. 

Uiteindelijk waren ze te beschaamd om zichzelf tot zoiets laag te kunnen 

bewegen. César en Karel klapten toe, ze konden enkel lijdzaam toekijken hoe de 

katholieke chantage en dreigementen veel zwaarder doorwogen dan alle rationele 

dreigementen waarover zij beschikten96. 

 

De Artistieke Talenten van Arthur Buysse 

De liefde voor cultuur die hem is bijgebracht door het trio Lovelingszusjes kwam 

pas goed tot uiting toen Arthur bij oom Karel in Gent kwam wonen. Vanaf dan 

kon hij lessen volgen aan het Koninklijk Muziekconservatorium. Ook na het 

abrupte stoppen met schoolgaan op het einde van de vijfde klas der humaniora en 

zijn terugkeer naar Nevele, vervolledigde hij de lessen op het conservatorium. 

Niettegenstaande dat Arthur om de lessen te kunnen volgen daartoe tot driemaal 

per week meer dan twee uur te voet naar Gent onderweg was. Maar deze zware 

arbeid loonde, hij kreeg voor zijn talenten op cello én piano de eerste prijs voor 

beide instrumenten van het muziekconcours van het conservatorium97. 

                                                           
95 Buysse, C. “Meester Gevers” in: Musschoot, A.M. (ed.)(1978). Cyriel Buysse. Verzameld Werk (4) 

Brussel, Manteau: p1098. 

96 Loveling, V. en A. Van Elslander (ed.) (1967) Herinneringen. 

97 Eggen, J. (1909) „Advocaat Arthur Buysse‟ in Gentsche Studentenalmanak „tZal Wel Gaan 1909-1910 

p92. 



 - 44 - 

De Cri de Belgique, een blad voor Zuid-Amerikaanse Ex-pats, stelde het zo:  

‚(<) Hij is een begenadigde cellist. Als ex-winnaar van de eerste prijs van het 

conservatorium van Gent is zijn cellospel hemels (<)‛98 

Ook het Belgisch Dagblad weet het:  

‚(<) uw cello vier maanden niet kunnen bespelen, wat een marteling voor een 

muziekliefhebber als u! (...)‛99 

Niet alleen had Arthur muzikaal talent, naar verluidt was ook zijn baritonstem het 

horen waard. Maar hoezeer de jongeman zich ook tot de kunsten voelde 

aangetrokken, zijn vaders sterke tegenkanting weerhield hem van hogere studies 

in de muziek. Net zoals Cyriel van vader niet mocht schrijven stond Louis ook bij 

zijn tweede zoon diens talent in de weg. Volgende, in de familie beroemde 

uitspraak, geeft Louis Buysses visie op Cyriel weer; ‘Cyrille sera fabricant de chicorée 

et non un inutile faiseur de livres.’100 Iets soortgelijks zou hij ook over Arthur gezegd 

kunnen hebben, maar dan met meer succes. 

 

Het lijkt erop dat bij de Buysses haast iedereen een blijk van redelijke tot 

opmerkelijke muzikale begaafdheid vertoonde. Dit in tegenstelling tot de families 

Loveling en Fredericq die niet bijster muzikaal waren. Zo speelde Louis Buysse sr. 

en zijn zonen allemaal bij de Nevelse fanfare Sint Cecilia.101 Louis Buysse jr. zou 

zelf een begenadigd klarinetspeler geweest zijn. Maar om nu carrière te willen 

maken in de kunstwereld, dàt ging voor vader Buysse duidelijk een stap te ver. 

Muzikaal talent diende volgens vader Louis blijkbaar enkel om de vrije tijd mee 

op te vrolijken. 

Ook in de plastische kunsten zijn mannetje kon staan blijkt uit, onder andere, deze 

foto van een bricolerende Arthur aan het borstbeeld van zijn vrouw Augusta 

Beaucarne. De foto is onderdeel van de rijke fotocollectie uit het fonds Buysse-

Verschoore, door Nicole Verschoore aan het liberaal archief geschonken. 

Begin augustus 1896 is er weer sprake van geschiedkundige belangstelling 

als hij het congres van de Fédération Archéologique de Belgique in Gent bijwoont. Dit 

kan waarschijnlijk in verband gebracht worden met de historische werken over 

Ename102 die Arthur liet publiceren voor Edmond Beaucarne. 

                                                           
98 Cri de Belgique,14.10.1916. Archief AB. 

99 Belgisch Dagblad 2.12.1916. Archief AB. 

100 Alice Buysse, geciteerd door Fredericq, L.(1940)p123. 

101 Verschoore, P. jr. (1956) ”Het 100jarig bestaan van de firma Buysse-Loveling.” Toespraak op het 
eeuwfeest van de firma Buysse-Loveling. Zie: Archief AB, typoscript. 

102 Beaucarne, E. (1893-1895). Notices Historique sur la commune d‟Eenaeme - 2v., Gent, Vanderpoorten. 
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Arthur plaastert zijn vrouw. (afbeelding: Collectie Buysse-Verschoore, Liberaal Archief) 

 

Nog in het archief van Arthur Buysse zitten als bewijs van diens artisticiteit een 

aantal potloodschetsen, waaruit blijkt dat hij tot op latere leeftijd artistiek bezig 

bleef. De jongste gedateerde schets is van 1922 en gesigneerd ‘voor Molo’ . Er zijn 

ook een aantal opmerkelijke tafereeltjes naar Rubens en Van Dyck. De andere 

schetsen betreffen vooral Vlaamse landschappen in de stijl van de Latemse school. 

Het materiaal van de schetsen is meestal de achterkant van een menu of een ander 

kladblad. Of dit wil zeggen dat het maar kladwerk is voor definitievere versies of 

eerder wijst op het doden van de tijd op de saaie diners waar hij als politicus nu 

eenmaal toe gedwongen is, kan ik niet zeggen. Wel blinkt er talent in door.  

Sommige dingen wijzen erop dat Arthur af en toe iemand schetste voor het 

plezier. Zo is er op 13/4/21 een tekening voor een ‘sympathique président d’armes’? 

Het bijschrift heeft de tand des tijds (of misschien wel het diner) niet zo goed 
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doorstaan en raakte vervaagd. Het is getekend op de achterkant van de menukaart 

ter ere van de 35ste verjaardag van de ‘Royal Fishing Club Gantois’. 

Tijdens de oorlog heeft hij ook een schetste hij ook de overstroomde IJzervlakte. 

Dit zou kunnen bewijzen dat hij het front ook effectief gezien heeft. Maar daarover 

verder meer.  

Er zijn ook bronnen waaruit blijkt dat Arthur een verwoed amateurfotograaf was. 

Zo zegt ook Nicole Verschoore in Mont Blandin.103 Het hoeft ons dan ook niet te 

verwonderen dat een groot percentage van de uitgebreide fotocollectie in het 

Liberaal Archief door Arthur zelf genomen is. 

Van Arthur zelf hebben we dus kunnen achterhalen dat hij artistiek tekende, 

schilderde, boetseerde, een mooie baritonstem had en ook nog eens piano en cello 

kon spelen met veel talent en overgave. Op de koop toe was hij een vlotte spreker 

en dat kwam hem tijdens zijn politieke en professionele carriere vast het meest 

van pas. 

Maar als men verwijst naar de artistieke talenten binnen de familie Buysse kan 

men niet anders dan even aandacht besteden aan Georges Buysse (1864-1916), de 

zoon van August Buysse en zo een neef van Arthur. Georges, gaf van jongs af aan 

blijk van een uitzonderlijk tekentalent, en maakt vanaf de eeuwwisseling naam als 

impressionistisch schrijver. August was net zoals zijn broer Louis industrieel - 

textielfabrikant - maar anders dan Arthur en Cyriel kon of wilde Georges zijn 

artistieke ambities met zijn zakelijke aspiraties verenigen104.  

De meest bekende Buysse van allen is natuurlijk Arthurs broer Cyriel, die 

beroemd werd door het schrijven van naturalistische en expressionistische 

novelles. Om meer over hem te weten verwijzen we naar de uitstekende biografie 

van de hand van Joris Van Parys105. Hij is zoals we weten niet het enige literaire 

familielid. Ook Simon Fredericq(1857-1934) heeft literaire kriebels en publiceert 

(onder verschillende pseudoniemen) verschillende reisverhalen en romans voor La 

Flandre Liberale. Simon is ook een talentvolle tekenaar en illustreerde zijn artikels 

en boeken vaak zelf onder de schuilnaam ‘Sibo’.106 

 

 

 

 

                                                           
103 Verschoore, N. (2005). Le Mont Blandin, p18. 

104 Maret, F. (1959). Georges Buysse. 

105 Van Parys, J. (2007). Het leven, niets dan het leven: Cyriel Buysse en zijn tijd. Antwerpen, Houtekiet. 

106 Claessens, H. (2002), “De Families Comparé – Fredericq – Loveling – Buysse.” In Vlaamse Stam (1)p11. 
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IV. Advocaat Arthur Buysse: homo 

bonus dicendi peritus107 
 

De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent 

Zoals hoger reeds aangehaald werd Arthur op 1 augustus advocaat bij het Hof 

van Beroep in Gent. Hij had zich gespecialiseerd in het strafrecht en bestudeerde 

in het bijzonder de crimineel-antropologische school van Ferri en Garofalo. Deze 

waren aanhangers van Cesare Lombroso. Deze begon met onderzoek naar de 

‘atavistisch crimineel’ maar in later werk besteedde hij daar weinig aandacht meer 

aan. Lombroso was een voorstander van de humane behandeling van misdadigers 

en beperking van de doodstraf.  

Arthur was al van het begin van zijn rechtenstudies aangesloten bij de Vlaamse 

Conferentie, dus zal hij er zich zeker geen vreemde gevoeld hebben. Naast 

medestudenten en vrienden vindt hij er ook zijn nonkel Karel Loveling, diens 

zoon en bestuurslid Hendrik Loveling en natuurlijk Albert Fredericq, de voorzitter 

van de Conferentie en tevens Arthurs neef terug. 

Het is dan ook bij Albert Fredericq dat Arthur zijn stage zal vervolledigen.  

Bij Arthur Buysse vervolledigden minstens twee advocaten-stagair hun opleiding: 

Heyse en Reychler over wie we weinig verdere informatie vonden. Er zijn geen 

bewijzen gevonden dat Buysse en zijn stagairs nog veel contact hielden na afloop 

van de stage. 

In het gerechtelijke jaar 1891-92 mag hij de openingsrede van de Vlaamse 

Conferentie geven. Dit is een grote eer voor een Arthur, het is hoogst uitzonderlijk 

dat een jonge advocaat het gerechtelijke jaar mag openen. Hij spreekt dan ook 

direct tot de verbeelding met een voor de vuist weg uitgesproken rede, over de 

vernederlandsing van de krijgsraden. Dit was één van de actiepunten van de 

Vlaamse beweging. 

In 1895 stuurt de Vlaamse Conferentie een verzoekschrift aan de regering voor de 

vernederlandsing van de krijgsraden. Het stuk is ook ondertekend door Arthur 

Buysse, advocaat aan het hof van beroep108. En in 1897 ondersteunde hij samen 

                                                           
107 Romeinse spreuk over advocaten. Betekent zoveel als „Alle gaven van eer en trouw vindt men bij 

hem‟. Eggen beschreef met deze zegswijze AB.: Eggen, J. (1910). "Advokaat Arthur Buysse." Gentsche 
Studentenalmanak ‟tZal Wel Gaan (1909-1910)(46): p94. 

108 Baert, G. (1974). De Vlaamse conferentie der Balie van Gent 1873-1973: gedenkboek. Gent, Balie van 

Gent. p34. 
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met de VCBG al het wetsvoorstel DeVriendt – Coremans; De VCBG stuurde een 

brief aan de Senaat tot steun van het voorstel, hun Franse tegenhanger aan de balie 

schreef een protestbrief tegen het wetsvoorstel.109  

Op 24 oktober 1896 krijgt hij opnieuw de eer om het gerechtelijke jaar voor de 

Vlaamse conferentie te openen. Dit keer besteedt hij meer tijd aan zijn rede, ze wordt 

zelfs gepubliceerd: Anarchisten en de strafwet.110 De VCBG gaf slechts zelden een 

boek of werk uit dus ook dit is speciaal. Waarom deze voordracht dan ook in 

boekvorm verscheen is niet geheel duidelijk. Wellicht heeft het iets te maken met 

de sociale ideeën die erin verdedigd werden, en zag de VCBG haar kans schoon 

om wat reclame te maken voor deze ideeën door ze aan een populair onderwerp 

als anarchisme te koppelen. Vermoedelijk gingen werken over anarchisme in die 

jaren als even zoete broodjes over de toog als werken over terrorisme nu.  

Het anarchisme was namelijk een zeer actuele problematiek: het Franse 

Anarchosyndicalisme vierde hoogtij, in 1893 had Vaillant nog de Franse Kamer 

van Volksvertegenwoordigers opgeblazen. In Rusland waren bomaanslagen op 

hooggeplaatste figuren schering en inslag. Na een aantal aanslagen werd zelfs 

Tsaar Alexander vermoord. Dat anarchisme in die tijd een populaire 

maatschappelijke onderstroom was hoeft niet meer bewezen te worden. Zelf een 

man als Julius Mac Leod leunde dicht aan bij de intellectuele anarchisten met zijn 

ideeën over de sociaaleconomische kant van de taalkwestie. In België waren 

elementen die naar anarchisme neigden vooral sterk aanwezig in de zich 

ontplooiende socialistische arbeidersbeweging. Ook binnen de liberale partij 

bestormden in de jaren '90 van de negentiende eeuw welgestelde, maar linkse 

liberale jongeren de burchten van het ouderwetse, gecultiveerde liberalisme 

waarin ze waren opgegroeid. Vrijzinnig - in de Belgische betekenis van het woord 

- waren ze natuurlijk wel, die jonge intellectuelen in wording, maar dan zeer 

extreem, met sterke sympathie en een levendige belangstelling voor het 

anarchisme. Men zou kunnen zeggen dat ook Arthur Buysse een van die ‘adders’ 

was. Het anarchisme als brede sociale beweging had in België geen schijn van 

kans meer toen in 1893 een eerste vorm van algemeen stemrecht werd 

afgedwongen. Na 1918 bekeerden de meeste intellectuele anarchisten zich het 

communisme of zelfs fascisme. In België kwamen de meesten terecht in de sociaal-

democratie. 

In deze uitgegeven openingsrede van de Vlaamse conferentie van de Gentse 

Balie in het jaar 1896 toonde Arthur Buysse aan dat hij zich grondig verdiept had 

in de studie van het progressieve gedachtegoed. Hij geeft een mooie geschiedenis 

                                                           
109 sa, (1897) “Wetsvoorstel des heeren De Vriendt en Coremans. Twee documenten” Het Belfort, XII, 

2,p147-154. 

110 AB. (1897). Anarchisten en de strafwet, Gent, VCBG, 31p.  
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van het anarchisme en hoe de agressieve revolutionaire werken terreuraanslagen 

stimuleren.  

Over de anarchisten handelden ook een aantal colleges gedoceerd in het 

kader van het University Extension programma van Paul Fredericq, waarover later 

meer. 

Alle bronnen zijn unaniem; Arthur Buysse was zeer geïnteresseerd in deze 

materie, want hij was niet blind voor ‘de sociale rampen en onrechtvaardigheden’ 

waartegen socialisten en anarchisten weliswaar ‘als vijandige broeders’ tegen 

ageerden.  

Zowel de volgelingen van Marx als die van Bakoenine mag men van Buysse 

omschrijven als communisten, het verschil zit hem in de uitwerking van de 

commune. Bakoenine keerde zich resoluut tegen autoriteit, en vooral tegen het 

staatsgezag. Logisch met de eigen leer was hij tevens tegen een arbeiderspartij die 

tot doel had de staatsmacht te veroveren en ten dienste te stellen van het 

proletariaat. Bakoenine waarschuwde profetisch voor de gevaren van het 

staatscommunisme. De afkeer van de staat en daarmee gepaard gaande afkeer van 

de politieke, parlementaire actie zullen wezenskenmerken van het anarchisme 

blijven. 

Verderop in de voordracht komen enkele opmerkelijke opvattingen voor. 

Zo stelt Buysse dat de anarchistische terreur de noodzaak creëert om de wetten 

aan te passen aan deze nieuwe soort misdaad. De oude wetten zijn namelijk niet 

afdoende tegen de nieuwe misdaden. De conservatieve reactie wil op korte termijn 

resultaten zien met als nefast gevolg dat men halfbakken en ondoordachte wetten 

krijgt/zal krijgen. Buysse ageert hiertegen en wil dat als men het strafrecht 

hervormt dat men dat doordacht en rationeel zal doen en niet onder invloed van 

populistische agitatie.  

Uit zijn discours blijkt nog maar eens dat Buysse weet waarover hij spreekt 

als hij in de clinch gaat met de socialisten. Citaten en voorbeelden allerhande 

worden aangehaald om zijn argumenten kracht bij te zetten. Zo komt ook in deze 

tekst Arthurs belezenheid in de materie naar boven, en vooral het begrip voor 

mensen die zich laten meeslepen door de pure toekomstvisioenen van een 

Rousseau, een Proudhon of een Bakounine. Het is niet moeilijk om mee in de 

utopische idealen van deze dromers te stappen als men de sociale wantoestanden 

ziet en bedenkt dat de meeste mensen ongeletterd zijn. Men moet dus niet de 

utopisten rechtstreeks bestrijden maar ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van de 

mensen zodanig hoog komt te liggen dat enkel het dromerige percentage van de 

bevolking zal meestappen met de utopisten. Als de levenskwaliteit verhoogt 

vervalt een groot deel van hun maatschappijkritiek toch.  

Het is bijna hallucinant hoezeer de situatie die Buysse schetst vergelijkbaar 

is met de wereld post 9/11. Terreurnetwerken en aanslagen die door populistische 

agitators dreigen te leidden tot ondoordacht gestemde antiterrorismewetten. En 
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dat alles op een wolk van volksverontwaardiging. In plaats van 

Islamfundamentalistisch getinte terroristenleiders hebben we bij Buysse filosofen 

die revolutie prediken en als enige middel om tot hun nieuwe vrije maatschappij 

te komen enkel de ‘vernietiging op alle mogelijke wijzen’ zien. Buysse is het met hen 

eens dat er veel is dat te wensen over laat, maar hij is voor de geleidelijke 

democratische transformatie. Ook in een een discussie een decennium later zegt 

hij tegen Bogaerts dat hij hetzelfde wil als Vooruit, alleen de manier waarop 

verschilt.111  

Arthur Buysse was een zeer open-minded man.  

‚Wij gelooven dat het anarchisme van in den beginne twee soorten 

aanhangers heeft gevonden, de intellectueelen en de gewone misdadigers. De 

intellectuelen, anarchisten door de gedachten, vergramd door de ongelijkheid der 

menschen, door hun lijden, getroffen nog meer door de langzame en volgens hen 

onbeduidende evolutie naar het rechtvaardige en het goede, hebben zich ontmoedigd 

in den strijd des levens en hebben niet gedacht, dat de maatschappelijke 

inrichtingen slechts betrekkelijk zijn. Het volstrekte, ideale begrip van het goede, 

van het ware en van het schoone bestaat ongelukkiglijk slechts in de inbeelding van 

die schrikaanjagende droomers en het is waar dat de vooruitgang en de beschaving 

zeer langzaam tot stand komen. Die idealisten zouden willen morgen goedmaken 

wat vandaag nog slecht is; Zij vergeten dat onze sociale instellingen slechts den 

weerschijn zijn van onze gedachten en dat die gedachten veranderen en verre zijn 

van de volmaaktheid te hebben bereikt.‛  

Hij is van oordeel dat gevangenisstraffen en het schavot niet de geschikte straf zijn 

voor deze opstandelingen. Het anarchisme is vooral een zedelijk kwaad,  

‚ééne kwaal die diep in hun hert is doorgedrongen. Wij gelooven niet dat 

de gevangenis alleen die sociale ziekte zal genezen of beletten. De cel zal een 

oogenblik angst aanjagen het schavot zal doen ijzen, maar die maatregelen kunnen 

niet de dolheid van de misdadigers omkeren of hun volgelingen overtuigen van 

hunne dwaling. Eerder zullen ze er een nieuwe grief tegen de maatschappij in 

vinden. Een genadeloze vervolging zou de ‘apostelen der vernieling’ verbitteren en 

hun nog populairder maken.‛ 

Hij stelt dan ook luidop de vraag of de invloed van het anarchisme tegengegaan is 

door het opsluiten van de ‘profeten’ Kropotkine, Grave, Faure of Bakounine. 

‚Beter ware het door het woord, door propaganda bij die verdwaalden ééne 

tegenovergestelde overtuiging te weeg te brengen. (<) Hun schriften zijn 

gevaarlijk en rampzalig; dat wil niet zeggen dat hun leer niet door de discussie moet 

worden tegengesproken.‛112 

                                                           
111 AB en A. Bogaerts, (1904). Het Collectivisme. Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij. Over deze 

discussie verderop meer.  

112 AB. (1897). Anarchisten en de strafwet, Gent, VCBG, p9. 
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Hij vervolgt met een stuk over Kunst en anarchisme.  

‚Het anarchisme is ene wereldkwaal; laat ons nu zien wat men gedaan heeft 

om die plaag te verhinderen. Het strafrecht is strenger geworden, de maatschappij 

heeft gebeefd en in haren afschrik voor die walgelijke aanslagen heeft zij natuurlijk 

de straf verzwaard tegen hare vijanden. Nieuwe misdaden en wanbedrijven zijn 

ontdekt in feiten die tot nu toe vreemd bleven aan de Strafwet.(<) De wetgever 

heeft zijne taak volbracht in zoverre hij die kon volbrengen in die lastige 

omstandigheden, maar de macht van den wetgever is onvoldoende in die zaak. De 

wetenschap had hier ook eene rol te vervullen, namelijk in het opzoeken der 

oorzaken die aanleiding geven aan die baldadigheden, en in het bestudeeren der 

middelen om het gevaar te keer te gaan.‛ 

Hij verwijst naar de toestanden op sociaal gebied die ‘niet ideaal zijn’ maar stelt 

dat de toestand de laatste jaren misschien wel wat verbeterd door de groeiende 

aanhang van het progressieve gedachtegoed. Arthur is dan ook van mening dat 

enkel grootschalige verbetering van de sociale omstandigheden voor de 

arbeidersklassen het anarchisme en communisme kunnen verslaan.  

 

Verdere gebeurtenissen die in het archief van Arthur of in de geschiedenis van de 

Conferentie bewaard zijn gebleven zijn deze: In 1911 spreekt hij zich bij een 

redevoering op een diner van de Conferentie sterk uit voor de vervlaamsing van 

de Hogeschool. In ieder geval hard genoeg om als dinertoespraak in de analen van 

de Conferentie te komen.  

Later hebben ze het over Arthur Buysse als volgt:  

‚(<)(Arthur Buysse) is een tribuun met joviaal karakter die zowel in de 

kamer als in de rechtszaal met klare en kleurrijke taal de sociale en agrarische 

vraagstukken kan behandelen. 

Hij kent de Vlaamse boeren en hun mentaliteit door en door, hun zorgen en hun 

miserie waar te weinig over geweten is, en hun verwachtingen, waarover er weinig 

te weten is.113‛ 

 

 

wereldtentoonstelling 

In 1912-13 helpt hij mee het VIIde Vlaamsch Rechtskundig Congres voor te bereiden 

en in goede banen te leiden. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 

1913 was Gent uitgeroepen als stad der congressen. Nog tijdens de voorbereiding 

van de wereldtentoonstelling is hij de ondervoorzitter van het Comiteit van klasse 

106. Dit comiteit ging over de regeling van de arbeid/gezondheid en veiligheid 

                                                           
113 Verbessem, A. (1912). Le Barreau de Gand. Gent, Impr. A. Vandeweghe. (or. Frans) 



 - 52 - 

van de arbeiders op de wereldtentoonstelling. Het hield zich voornamelijk bezig 

met de wetgeving rond de duur van de arbeid, gezondheidsverordeningen en de 

veiligheid van de werklieden, loonafspraken en sociale toestanden. Ook zagen ze 

toe op het opzicht in fabrieken en werkplaatsen en ze hielden allerlei statistieken 

bij over arbeidsongevallen. Ze probeerden ervoor te zorgen dat werknemers een 

verzekerd werden tegen arbeidsongevallen.  

 

 

Uit een brief van 16 augustus 1919 van de kabinetschef van defensie Cornil aan 

Arthur Buysse blijkt dat men hem om advies vroeg welke advocaten van de 

Gentse balie een ereteken zouden verdienen ten einde hun patriottische 

verdiensten tijdens de oorlog te belonen.  

 

Een veelschrijver is Buysse niet, behalve enkele bijdragen als ‚Verouderde 

wetposten‛114 en ‚Rechterlijke Benoemingen‛115 schreef hij niets op rechtsgebied. Wel 

gaf hij enkele colleges voor het University-Extension programma van oa. Paul 

Fredericq. Op 3 februari 1896 vond de eerste les van Arthur Buysse in de 

University Extension plaats. Deze University Extension was het ter beschikking 

stellen van de universitaire middelen in de volkstaal, met als doel kennis ter 

beschikking te stellen voor een ruimer publiek. In Vlaanderen bleef het enkel bij 

voordrachten en werd er nooit geëxamineerd. Hij wordt ingeleid door Paul 

Fredericq. Buysse geeft in het jaar 1895-96 een aantal colleges over ‘het strafrecht en 

zijne geschiedenis.’ Eind 1900 geeft hij weer een aantal colleges over 

strafrechtsgeschiedenis, dit maal specifiek over het strafrecht der XVIe eeuw. Uit 

de typoscripten in de collectie Buysse-Verschoore blijkt dat hij deze lessen grondig 

voor bereidde. Achteraf publiceerde men slechts een syllabus. In zijn lessen legde 

hij de Belgische juridische organisatie uit. En hij doceert natuurlijk ook over zijn 

passie, de anarchisten, en de aanpassingen die de strafwet onderging/gaat door 

hen. Uit deze colleges blijkt weer maar eens dat hij geloofde in de maakbaarheid 

van de mens, gevangenisstraffen om te corrigeren of her op te voeden en minder 

in afstraffen. Boven alles gelooft hij in de noodzaak van een rationeel 

rechtsysteem. 

Af en toe liet hij zich overhalen om een bijdrage over het (ge)recht in de 

gerechtelijke katern van enkele kranten te schrijven.116  

 

                                                           
114 Vlaamse Gazet, 10.9.1904 

115 Volksbelang, 11.4.1906 

116 enkele voorbeelden van deze bijdragen: „Over Verouderde Wetposten‟ Vlaamsche Gazet, 10.9.1904;  

„Rechterlijke Benoemingen‟ Volksbelang, 11.4.1906. 
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Ook voor zijn voormalige studentenvereniging ‘tZal geeft hij een voordracht. Op 

20 maart 1896 brengt hij ‘Iets over Criminologie’ 

Sinds 1921 was hij volgens de Wegwijzer van Gent lid van de tuchtraad van 

advocaten in Gent.117 Uit een brief van 3 juli 1926 blijkt dat Arthur nog verkozen 

werd als stafhouder van de tuchtraad van advocaten. Dit moet een laatste 

eerbewijs zijn van zijn collega advocaten, zij moeten immers geweten hebben dat 

hij door zijn ziekte die functie nooit meer écht op zich zou kunnen nemen. 

 

 

Pro Deo Raadsman voor arbeiders 

 

Uit een brief aan Hendrik Keurvels gedateerd op 9 maart 1893 blijkt dat Arthur in 

de filantropische voetstappen van oom César Fredericq is gestapt. Waar César 

Fredericq gratis ziekenzorg verstrekte aan de armen van Gent, verzorgde Arthur 

hun juridische bijstand. Keurvels, de drijvende kracht achter onder andere de 

Liberale Werkersverdediging, vraagt hem specifiek of hij zich niet als kosteloze 

advocaat voor arbeiders aan de Liberale Arbeidersverdediging wou verbinden.  

Arthurs antwoord op het voorstel van Keurvels dat hij op dat moment al vijf jaar 

kosteloze raadplegingen geeft aan werklieden. Hij wil zeker wel meehelpen, maar 

het moment is slecht gekozen want zoals elke zomer vertrekt hij ‘naar den buiten’. 

Den buiten, dat is voor Arthur de villa op Landegem. Daar verblijft van 1 mei tot 1 

oktober. Niet dat hij op vakantie is, daar niet van. Hij werkt er zes dagen op zeven, 

enkel ‘s zondags niet: ‘Dan lig ik den ganschen dag te Landeghem int gras met vrouw en 

kind’. Verdere briefwisseling of archiefstukken hieromtrent zijn niet te vinden, 

maar vast staat dat Arthur en de Werkersverdediging in goede verstandhouding 

stonden vanaf dan. De LWv zal altijd één van Buysses steunpunten zijn in de strijd 

tegen de gevestigde doctrinairen van de Liberale Associatie.  

 

 

Spraakmakende Rechtzaken 

 

Als advocaat verwierf Arthur vrij vlug een zekere bekendheid.  

In 1897 was hij advocaat van de beschuldigden in de zaak van de moord op Oscar 

Hellebaut118. We geven van deze zaak hier een kort verslag. 

                                                           
117 Wegwijzer van Gent 1922. 

118 Laroy, P. (2003). „Messentrekkerij in Aalter.‟ Land van de Woestijne (1) p11. 
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Aalter, 19 juni 1897. In één van de herbergen rond het station speelde zich een 

drama af dat de gemoederen in Aalter en omstreken nog weken zal verhitten. 

Tijdens een uit de hand gelopen kroegruzie werd aan Oscar Hellebaut een 

dodelijke messteek uitgedeeld. Een slagader werd geraakt en de man overleed ter 

plekke. In de aansluitende rechtszaak die daaruit volgde zien we Arthur Buysse 

opduiken als advocaat van de beschuldigde.  

Hellebaut was een smidsegast, afkomstig uit eene zeer deftige familie119. Oscar zelf 

stond bekend als een ‘zeer deftige jongeling, de vriend van eenieder, die altijd vroolijk 

was’. 

Op 19 juni 1897, Sacramentsdag, werd zoals gewoonlijk op vrije dagen, met de 

vrienden op stap gegaan om ‘quelques chapelles’ te doen. De vrienden van Oscar 

waren zijn leeftijdsgenoot Karel Herteleer en de iets oudere August Van 

Ooteghem. In een herberg tusschen de statie en de vaart gelegen moet er een ruzie zijn 

uitgebroken tussen Herteleer en enkele anderen. Concreet zou het om de broers 

August en Emiel Buysse en Emiel de Muynck gaan. Zij woonden in Stratem, een 

gehucht bij Aalter en maakten deel uit van de deftige, welstellende 

landbouwersbevolking van Aalter. Aanleiding tot de ruzie was het uitdagen van de 

ene ‘bevolkingsgroep’ door de andere zoals wel meer te zien is in caféruzies.  

In dit geval zijn de ‘bevolkingsgroepen’ de boeren met de broers Buysse en De 

Muynck aan de ene kant en de dorpsbewoners aan de andere kant. De Muynck 

had de messteek toegediend, maar het gebeuren zou uitgelokt zijn door Herteleer:  

‚uit het onderzoek blijkt dat de grootste schuld van het gebeurde ligt aan zekere Herteleer, 

die de betichten en hunne vrienden voor boeren uitschold en op zeker ogenblik een kapmes 

heeft gegrepen.‛120 

De beschuldigden konden rekenen op een goede verdediging. Arthur, die ze 

beschrijven in de kranten als een rijzende ster van de advocatuur, bouwde voort 

op de beschuldiging als zou Herteleer aan de basis liggen van de problemen. De 

beschuldigden waren niet de aanvallers maar de slachtoffers. Buysse kon ze 

weliswaar niet vrij spreken maar zware straffen werden er ook niet uitgedeeld. De 

Muynck kreeg 3 jaar en Buysse 6 maanden en een boete.  

Deze moord veroorzaakte te Aalter een echte volkswoede, gedeeltelijk te 

verklaren omdat Hellebaut een volksvriend was. Uit de geraadpleegde 

krantencommentaren bleek immers dat hij een bijzonder actief sociaal leven had. 

Zo was hij aangesloten bij de Consciencevrienden, en het is duidelijk dat hij bij 

minstens één fanfaregenootschap aangesloten was121. 

                                                           
119 LFL van 20.6.1897 en 29.7.1897. 

120 Voor een verslag van het proces raadpleegden wij Het Volk, 29.7.1897 en LFL van dezelfde datum. 

121 LFL zegt bij La Musique Libérale, maar bij foto‟s blijkt hij terug te vinden bij de andere fanfare van het 

dorp.  
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Ook zou het kunnen, althans volgens P. Laroy, dat een deel van de commotie 

kwam door een begin van de evolutie van Aalter als typisch plattelandsdorp met 

een overwegende landbouwersbevolking naar een gemeenschap waarbij de 

middenklasse ook politiek de overhand kreeg. Laroy vraagt zich dan ook terecht 

af of het niet zou kunnen dat de jongens van het dorp zich wilden afzetten tegen 

de jonge boeren als gevolg van deze evolutie? De woede die aan de oppervlakte 

kwam was in elk geval merkwaardig. 

Het is ons onderzoek niet duidelijk geworden of de broers Buysse waarvan sprake 

familie konden zijn van Arthur. In ieder geval lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het 

om dichte familie zou gaan. Het zou al minstens om een familieaftakking van een 

broer van Arthurs grootvader moeten gaan.  

Onder zijn verdere beruchte zaken bevindt zich Vooruit contra Lichtstraal (maart 

1898), een kwestie van socialisten tegen katholieken.  

Een van zijn meest succesvolle processen was de vrijspraak van Frans Van Acker 

(oktober 1900) die werd beschuldigd van moord in Zaffelaere.  

Andere processen waren dat van het bal van de Liberale Fanfare in St. 

Amandsberg, dat van een zekere Bruneel, die aangeklaagd werd omdat hij zich bij 

een verkiezing kandidaat had gesteld tegen een belangrijk lid van de katholieke 

partij (20 december 1903), <122  

Het lijkt erop dat vele van Arthurs zaken een politiek tintje hadden, om niet 

te zeggen een antiklerikaal tintje.  

Op het proces van de professoren van de von Bissunguniversiteit verdedigde de 

Gentse advocaat Julius Obrie123. Professor Obrie was de enige hoogleraar van de 

rechtenfaculteit die bereid was gevonden in het Nederlands les te geven. Hij vond 

het zijn plicht om verder te doceren, net als ook de rechtbank moest blijven 

zetelen.124 De inmiddels 71-jarige Obrie, net als Dosfel gearresteerd, maar wegens 

zijn zwakke gezondheid snel weer in vrijheid gesteld, ontsnapte aan een proces. 

Hij werd wel ontslagen als hoogleraar en, zoals Dosfel, uitgesloten uit de Vlaamse 

academie Het proces werd uitgesteld wegens de zwakke gezondheid, net als bij 

Lahousse. Beide professoren ontsnapten uiteindelijk aan enig vonnis.125 Gelukkig 

voor hen, de straffen in dit proces waren niet mals. Het is wel enigszins 

bevreemdend dat iemand die zo fel tegen enige vorm van collaboratie en 

activisme pleitte, de verdediging op zich wou nemen van Obrie. 

                                                           
122 Eggen, J. (1910). "Advokaat Arthur Buysse." Gentsche Studentenalmanak ‟tZal Wel Gaan (1909-
1910)(46): p96. 

123 Dedeurwaerder, J. (2002) Professor Speleers: een biografie, p402. 

124 Baert, G. (1974), op. cit., p. 227. 

125 Vanacker, D. (2006) Het activistisch avontuur, p474. 
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V. Politicus Buysse 
 

Sociaal Liberalisme. 

Binnen de liberale hoofdstroming kan men ruwweg drie hoofdgroepen 

onderscheiden. Deze onderstromen beroepen zich alle op het liberalisme maar 

hun respectieve standpunten kunnen soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo 

kunnen we het ‘neo-‘, ‘radicaal-‘ of ‘klassiek liberalisme’ onderscheiden, dat de 

nadruk legt op het economische liberale gedachtegoed met haar vrije markt. 

Onder andere Friedman, Hayek en Nozick heten neoliberale denkers te zijn.  

‘Nationaal-liberalisme’ daarentegen koppelt vrijheid aan de natiestaatgedachte. 

Protectionisme gaat hier hand in hand met het vrije marktdenken. De aanhangers 

van deze stroom willen de huidige vorm van instituten, normen en waarden 

behouden, omdat ze hun waarde in het verleden al bewezen zouden hebben.  

Arthur Buysse kan men in de derde grote stroming binnen de liberale filosofie 

plaatsen. Deze stroming kan men het ‘sociaal liberalisme’ noemen. Sommigen 

hebben het ook over ‘links-liberalisme’ tot zelfs ‘veilig progressief’ of ‘veilig 

links’..  

Gedurende de gehele tweede helft van de 19de eeuw had men binnen de liberale 

partij de doctrinairen en radicalen. Zij stonden eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar 

maar hadden elkaar gevonden in antiklerikalisme. Zolang de liberalen succes 

hadden ging dit goed. Maar als in 1884 de liberalen uit de regering vallen, door de 

nefaste afwikkeling van de eerste schoolstrijd, zien de radicalen hun kans schoon 

om zich meer te roeren. Net zoals een goeie eeuw later het Nederlandse D66 zich 

afscheurde van een grootliberale moederpartij scheurden de radicalen zich in 1887 

af van de doctrinaire liberalen. Het wordt een poging om onder leiding van Paul 

Janson een Progressistische partij op te richten en een brug te vormen tussen 

socialisten en radicalen. Het plan mislukt, ondanks de vele overeenkomsten. De 

progressisten wezen collectivisme en de revolutie maar streden evenals de 

socialisten voor democratisering van het politieke systeem en sociale hervorming. 

Uiteindelijk keerden de progressisten dankzij inspanningen van Paul Hymans in 

1899 terug naar de liberale moederschoot, maar vele radicalen werden opgenomen 

bij de BWP waar ze meer kans hadden om hoge posten te bekleden. De liberale 

partij kreeg nu wel officieel een progressieve injectie. De verplichting van het lager 
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onderwijs, algemeen enkelvoudig stemrecht afschaffing van het 

lotelingensysteem, enz. stonden vanaf nu op het programma van de liberalen.  

Maar niet alle links-liberalen hadden zich in 1887 afgescheurd. Er waren 

partijgetrouwen die het hele progressistisch avontuur niet zagen zitten. Deze 

linkervleugel had na 1887 nòg minder in te brengen in het programma dan voor 

1884. Het zijn vooral nieuwkomers in de partij die de nieuwe linkerkant van de 

partij vertegenwoordigen. Daar het erop lijkt dat de doorstroming van de jeugd 

niet goed ontwikkeld was bij de progressisten stroomden de jongeren – zoals in de 

tijd voor de splitsing – nog steeds naar de liberale associatie door.  

Afgestudeerd in 1887 is Arthur Buysse één van die jongeren. Aangezien de 

progressistische afscheuring in Gent niet bijster invloedrijk was en de boegbeelden 

van de liberalen quasi allemaal in de Associatie bleven lijkt zijn keuze voor de 

hand liggend. Zijn liberale voorbeelden als De Vigne, Vuylsteke, Lippens etc. 

verhuisden niet en ook Buysses liberale familieleden Paul, César en Albert 

Fredericq blijven in de Associatie. Als oud-bestuurslid van ‘tZal Wel Gaan is het 

dan de logica zelve dat ook hij rond de liberale Associatie van Gent blijft hangen. 

 

Die linkervleugel stond soms sterk, soms was ze door de omstandigheden 

volledig monddicht gemaakt. Tegenwoordig hebben we met de SLP126 van Geert 

Lambert terug een onafhankelijke links-liberale partij in Vlaanderen 

In het Vlaanderen van Buysse hing dit bijna vanzelfsprekend samen met het 

voorstaan van Vlaamse eisen. 

 

Société libérale pour l’Étude des Sciences et des Œuvres Sociales - Liberale 

kring ter beoefening der Maatschappelijke Wetenschappen en Werken 

(december 1891-1901).  

‚Étudier le vrai pour accomplir le bien‛  - ‚Het ware beoefenen, het nut verrichten‛ 

 

Het doel van deze vereniging is om zonder vooroordelen of vooringenomenheid 

vraagstukken van onmiddellijk maatschappelijk en economisch nut te bestuderen. 

Hierbij werden, voor de tijd, nogal experimentele onderzoeken gedaan en men 

besprak dikwijls nogal gewaagde stellingen (voor liberalen) op het gebied van 

                                                           
126 Het vroegere Spirit dat nu volwaardig links-liberaal heet te zijn.  
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leef- en werkomgeving van arbeiders. Men kwam tweewekelijks, op 

dinsdagavond samen om te debatteren.  

Het (tijdelijke) succes van deze kring tekent zich af in het ledental. Na een eerste 

werkingsjaar telde de kring 111 werkende leden, als men daar de ‘toehorende 

leden’, ereleden, etc. bijtelt kwam men zelfs tot 278 leden, onder wie 4 kosteloos 

toegelaten leden127. Deze leden zijn volgens het eerste jaarverslag vooral 

nijveraars, advocaten, artsen, ingenieurs en hoogleraars. Het gaat dus om de 

hoogopgeleide intelligentsia van Gent. De uitstraling van de kring droeg echter 

veel verder dankzij de het enthousiasme van oprichters Albert Callier en Remi de 

Ridder maar vooral dankzij de input van sociologen Louis Varlez en Emile 

Waxweiler. We vermoedden dat de discussies meer dan eens verder gezet werden 

in loge la Septentrion, waarbij vele leden van deze kring ook bij waren 

aangesloten.  

Dit is één van de eerste verenigingen waar Arthur zijn sociale bewogenheid tot 

volle wasdom kon laten komen. Bij deze vereniging kreeg hij de kans 

gelijkgestemde - én andersdenkende geesten ontmoetten. Deze vereniging was een 

klankbord voor uitingen van vooruitstrevende sociologische, economische en 

sociale theorieën over de ideologische grenzen heen128. Hier ontmoette Arthur 

progressieve en invloedrijke liberalen zoals voorzitter Remi de Ridder, schepen 

van onderwijs en hoogleraar; secretaris Emile Waxweiler129, ingenieur en 

socioloog; toegevoegd secretaris dr. Louis Varlez130 advocaat; Henri Pirenne, 

hoogleraar; Albert Story gemeenteraadslid en ondervoorzitter; Albert Mechelynck, 

                                                           
127 Waxweiler, E. & L. Varlez (1892). “Jaarlijkse verslagen over den toestand der maatschappij”, Bulletijn 
van de LK ter beoefening der Maatschappelijke Wetenschappen en Werken, 1ste reeks, 20, p1-4. 

128 Leden over ideologische grenzen heen: vooral in theorie natuurlijk. In de bulletins vinden we 

voornamelijk liberale Gentenaars terug en worden zeer veel leden niet vermeld. Toch werden over de 

ideologische grenzen heen contact gehouden met de andere partijen en onder andere Arthur Verhaegen 

werd gevraagd om een spreekbeurt te komen geven. Het blijft dus bovenal een Liberale Kring maar 

weliswaar één die verder kijkt dan het eigen vaarwater.  

129 Waxweiler was een Brussels socioloog die in Gent verzeilde door zijn job voor het Gentse 

stadsbestuur. Tijdens WOI komt hij in Engeland om het leven bij een verkeersongeval. Hij was een 

goede vriend van Arthur en Cyriel. Getuige daarvan deze briefpassage: „Quelle terrible chose cette mort 
de notre pauvre ami Waxweiler! J‟en ai été bouleversé‟ [CB aan AB, Saint-Lo, 13.07.1916]. Ondanks de 

alomtegenwoordige gruwel van de oorlog zijn de broers Buysse toch nog gechoqueerd door zijn 

Waxweilers plotse dood.  

Meer over Emile Waxweiler in: de Bie, P. (1974). La Sociologie d‟Emile Waxweiler, Brussel-Palais des 

Académies.   

130 Meer over deze liberale advocaat/professor/socioloog die internationale carrière maakte bij de 

Volkenbond is te vinden in: Van Daele, J. (2002). Van Gent tot Genève: Louis Varlez: een biografie.  
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provincieraadslid en advocaat; A. Hoste; Camile De Bast; de Smet-de Naeyer, 

industrieel, < Ook de Baertsoens, die de vennoten van oom August Buysse zijn, 

treft Arthur hier. Opvallend is dat, ondanks de overduidelijke Franse organisatie 

van de vereniging, de ‘bulletins’ ook in het Nederlands verschenen en aan alle 

werkmansverenigingen van de stad toegezonden werden. Het bestuur was 

duidelijk idealistisch, wat ook te merken is aan het bijeenbrengen van een 

uitgebreide bibliotheek, het kosteloos maken van het lidmaatschap voor 

onderwijzers en bestuursleden van arbeidersorganisaties ongeacht hun 

ideologie131 etc.  

Afgestudeerden, professoren en eigenlijk ieder die een intellectuele opleiding 

genoten had of enige interesse had voor het maatschappijgebeuren maar ook 

geïnteresseerde arbeiders werden als doelpubliek beschouwd. Zoals bij veel 

soortgelijke verenigingen van die tijd was dit een nobele geste naar de arbeiders 

die echter in de praktijk op de standenbarrière stuitte.  

Men voerde verhitte en breedvoerige discussies over onderwerpen als 

arbeidersaandeel in de winsten, werkerspensioenen en de verbetering van de 

volksvoeding en huisvesting te Gent, ‘het nieuwe socialisme’, ’de katholieke leer 

en de sociale kwestie’, de taak van de staat en de ontwikkeling des volks,<  Ook 

de verspreiding van liberale ideeën kwam aan bod. Men organiseerde 

internationale voordrachten met Fransen, Zwitsers, Oostenrijkers, Duitse en 

Nederlandse economen, sociologen, filosofen, en zelfs een feministe over onder 

andere ‘deelname aan de winsten’. 

In 1892 werd een bibliotheek met leeszaal ingericht, vooral onder impuls van 

Louis Varlez. Nog door stimulans van Varlez werd, naar voorbeeld van Engelse 

tijdschriften, een verslagblad naar de leden gestuurd. Deze bulletins worden ook 

kosteloos naar alle stadskranten en grote nationale kranten verstuurd, alsook naar 

de voornaamste vakverenigingen en intellectuele verenigingen en verrassend 

genoeg zelfs naar enkele ‘gymnastische’ verenigingen. In totaal worden zo van elk 

bulletin een 750tal exemplaren verzonden om een zo groot mogelijke bekendheid 

en verspreiding na te streven.  

Het is duidelijk dat een gretige nieuwsgierigheid naar nieuwe ideeen en 

zienswijzen aan de basis lag van deze intellectuele krachtpatserij.  

                                                           
131 Blijkens de omzendbrief van het bestuur aan de leden van het Liberaal Genootschap voor de studie de 
maatschappelijke wetenschappen en werken in januari 1892 BUG. (uit de inhoud kunnen we opmaken 

dat de brief werd verstuurd in de week voor 11januari 1892) Of er daadwerkelijk gebruik werd gemaakt 

van deze maatregel wordt niet gezegd.  
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Arbeiderskeuken. 

Naar voorbeeld van de Franse stad Lyon, waar een soortgelijk project al eerder tot 

goede resultaten had geleid handelde één van de eerste grote studies van de 

Société zelf over de voedingsgewoonten van de Gentse arbeiders132. Op 22 maart 

1892 wordt studiecomité gevormd waar, zoals blijkt uit het verslag van de 

bijeenkomst een maand later133, ook Arthur Buysse bij betrokken is. In feite is dit 

het eerste project waar Arthur Buysse zich voor inzet. Een en ander leidt tot een 

discussie over de inkorting van de werkdag. Immers, om van de Volkskeukens 

gebruik te maken zou een de middagpauze van één uur naar anderhalf uur 

verlengd moeten worden. Dit zou leiden tot de verlenging van de dag ‘s avonds. 

Maar moest dit gebeuren zou het de doodssteek zijn van het 

volwassenenonderwijs dat het zo al moeilijk genoeg heeft. Waaruit men besluit 

dat men aldus nóg een argument heeft om de arbeidsduur in te korten. 

Voorbeelden uit Engeland gaven ook al aan dat dit soort veranderingen de 

nijverheid alles behalve zou schaden, en de arbeiders kunnen hun familieleven 

nieuw leven inblazen. 

Een en ander leidde tot de opening van een volksrestaurant in de Brugse Poort.  

Het was de geboorte van de Naamloze Maatschappij der Gentse volkskeukens. 

Hoe dit project is geëindigd is jammer genoeg niet duidelijk geworden.  

  

Volkshuisvesting.  

Buysse en Logtenburg werkten samen aan een rapport over het vraagstuk van de 

werkerswoningen. Zij kwamen tot het besluit dat de reeds bestaande – katholieke 

– maatschappij, ‘Eigen heerd is goud weerd’ sterk gepolitiseerd is en zo talrijke 

werklieden afwimpelt. Buysse is van mening dat de nieuw op te richten 

maatschappij zich op deze mensen zou moeten richten.  

Arthur Buysse liet hier, moe van het gediscussieer vallen dat men beter geld zou 

investeren in aan voornamer werker ten voordele van de grote massa in plaats van 

zich te richten tot een puik gedeelte. Het geld dat men zal besteden aan de bouw 

van arbeidershuizen zou men wel beter kunnen besteden, bijvoorbeeld door het 

                                                           
132 sa (1892) “Verbetering van de Volksvoeding te Gent” Bulletijn van de LK ter beoefening der 
Maatschappelijke Wetenschappen en Werken, 1ste reeks, 16, p1. 

133 sa (1892) “De Verbetering der Volksvoeding” Bulletijn van de LK ter beoefening der Maatschappelijke 
Wetenschappen en Werken, 1ste reeks, 18, p1. 
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werk van de Volkskeuken verder uit te breiden134. Dit zou de directere behoeften 

bevredigen en dient allen in plaats van zich toe te spitsen op een slechts een klein 

gedeelte van de arbeiders en zo een ‘arbeiderselite’ te creëren. De katholieke 

antisocialistische beweging was meer gericht op dit soort creaties. Zij gingen dan 

ook erg selectief te werk bij het verstrekken van lidmaatschap. Antisocialisten 

moesten voldoen aan een bepaalde moraal en ‘zuiverheid’. Arthur Buysse laat hier 

duidelijk merken dat deze aanpak niet zijn manier is. Sociale maatregelen zijn pas 

goed als ze iedereen bereiken. Hij streeft dan ook naar een wettelijk verplicht en 

degelijk onderwijs etc. Het is een eeuwig dilemma in de sociale zorg. Helpt 

men slechts enkelen een heel eind vooruit of helpt men ieder met een ‘dagelijks 

brood’ zonder dat men de oorzaken van de armoede aanpakt?  

Uiteindelijk wordt de actie voor liberale werkmanshuizen een flop. De 

voorstanders kregen te weinig bijval bij mogelijke investeerders en ook de 

arbeiders geloofden niet het project. Het project werd dan ook opgedoekt. 

Na de optimistische beginjaren lijkt het erop dat er al snel een terugval in 

publicaties en leden was. De kring begint reeds stilletjes aan te verdwijnen vanaf 

1897. Minder en enkel Franstalige bulletins, tot helemaal geen bulletins. Voor 1901 

moeten we het met een klein rubriekje in de LFL stellen. Ons onderzoek doet ons 

vermoeden dat de kring de geest geeft in datzelfde jaar 1901, om onder impuls van 

Arthur Buysse tot een moeizame wederopstanding te komen in de jaren nadien. 

Buysse probeert van 1902 tot 1906 herhaaldelijk een Liberale Maatschappij voor 

Sociale Studiën op poten te zetten135. Hijzelf zal in dit kader een aantal 

voordrachten geven, maar het lijkt erop dat deze maatschappijen slechts een 

schaduw van zijn voorganger was. Ook hebben we het vermoeden136 dat de laatste 

poging niet verder raakt dan het vormen van een voorlopig bestuur. Wegens 

gebrek aan bronnenmateriaal kunnen we bijna niet anders dan besluiten dat deze 

pogingen geen lang leven beschoren zijn. Uiteindelijk geeft Arthur dit project op.  

                                                           
134 sa, (1893) “Het vraagstuk der werkerswoningen te Gent”, Bulletijn van de LK ter beoefening der 
Maatschappelijke Wetenschappen en Werken, 2de reeks, 6, p4. 

135 Naast de genoemde Liberale Maatschappij voor Sociale Studiën  vonden we in de collectie ephemera 

van de BUG ook sporen uit november 1905 van een Liberale Demokratische Bond voor Sociale Studie 

(FI.A.079.09) 

Deze verenigingen waren volgens de rondzendbrieven ook meer gericht op verspreiding van de 

liberale ideeen. Op het eerste zicht zouden de kringen meer het karakter hebben van 

propagandakringen. 

136 wegens geen verdere sporen in LA, BUG en literatuur. A. Lamberty en Arthur Buysse vormden de 

bekendste voorvechters van een verder geheel Vlaams voorlopig bestuur. 
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Dit is geen unieke casus in het Gentse Vlaams-liberale verenigingsleven. 

Gentse liberale verenigingen werden wel eens meer enthousiast opgestart om na 

een korte periode van bloei uit te doven, om dan enkele jaren later, in een al dan 

niet gemuteerde vorm en met een ander bestuur weer op te duiken. Waarna ze 

meestal weer geen lang leven beschoren zijn. De Vlaamse Liberale Kiesbond 

bijvoorbeeld, of zelfs de Liberale Volksbond.  

 

Bond van Vlaamse Liberale Maatschappijen en Vlaamse Liberale Kiesbond. 

 

In het jaar 1893, naar aanloop van de eerste verkiezingen met AMS zet Arthur zijn 

eerste liberale stappen. Samen met neef Paul Fredericq zet hij zich aan het werk 

om de volksmassa’s van de liberale zaak te overtuigen. Buysse en Fredericq zien 

het belang in van de vele arbeiderstemmen in Gent. Zij willen dan ook de Vlaamse 

fractie van de liberale associatie overtuigen van dit arbeidersbelang. Ze beginnen 

door samen de Bond der Vlaamse Liberale Maatschappijen (BVLM) nieuw leven 

in te blazen. De BVLM is een overkoepelende Vlaamse liberale vereniging, reeds 

opgericht in november 1885. Zij had als doel de Vlaamse sociaal-liberalen te 

verenigen rond een gezamenlijk programma en hun stem zo luider te laten 

klinken binnen de Liberale Associatie en de stad Gent. In concreto 

propagandeerde de BVLM pro-Vlaamse wetten in Gent en verdedigde de naleving 

hiervan. In 1885 was Buysse er net als Fredericq reeds bij. Buysse in hoedanigheid 

van afgevaardigde van ‘Tzal Wel Gaan, waar hij net dat jaar in het Dagelijks 

Bestuur zat en Paul Fredericq als secretaris van de BVLM. Albert Fredericq was bij 

de oprichting ondervoorzitter, de voorzitter was Imbrouck. In 1893 lijkt ze, toch 

volgens het verslagboek137 van de vereniging, slechts nominaal meer te bestaan.  

Arthur Buysse, nu in hoedanigheid van voorzitter van de Liberale Kring 

van Heilig Kerst & Meulestede, één van de aangesloten verenigingen, laat de 

leden weer samenroepen. De zaken zijn ernstig. Het AMS zorgt voor een 

verhoging van het aantal stemmers, en ondanks de cumulatie van stemmen bij de 

‘betere klassen’ zien die betere klassen ook in dat als men de arbeidersmassa’s kan 

overtuigen om op hen te stemmen dat de strijd al half gewonnen is. Men kan de 

socialisten toch niet zonder enige strijd met zoveel stemmen laten lopen. Over 

boeren gaat het nog lange tijd niet, de klerikale almacht schrikt zelfs de wildste 

                                                           
137 Het verslagboek van de organisatie bevindt zich in handschriftenleeszaal. 
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dromers nog teveel af. In de vergadering van< staat op de agenda dat men de 

massa’s met het liberale programma bekend moet laten worden. Ook wou men de 

kieswetgeving moeten uitleggen aan het nieuwe kiespubliek. De vraag is nu hoe 

men dit zal moeten doen. Kan dit gebeuren in het kader van de BVLM? In dat 

geval zal men wel haar statuten dienen aan te passen, want daar staat in dat de 

bond géén kiesbond is. Dit leidt direct tot het voorstel tot oprichting van een 

nieuwe Liberale Kiesbond. Deze zou dan, liefst in samenspraak met de LA, een 

programma moeten opstellen en voor de propagandavoering vooral binnen de 

Vlaamssprekende milieus van Gent. Voornamelijk arbeiders en kleine 

zelfstandigen dus. Er wordt tegengeworpen door de ouderen(waarschijnlijk De 

Vigne en Vuylsteke) dat de oprichting van een nieuw orgaan overbodig is, er is 

immers toch Vlaamse Liberale Vereniging? En dat die vraag dan ook juist vanuit 

de LKHK&M moet komen< zij waren het immers die als enige LK niet in de 

BVLM wouden. Men zal een vraag richten tot het VLV of zij zichzelf als kiesbond 

kunnen zien. Ook het VLV was in die tijd aan het wegdeemsteren. Net als de 

eerste generatie Vlaams-liberale voormannen en hun organisaties. Volksbelang, 

VCBG, VLV, BVLM, < Vuylsteke, de Vigne hadden niet meer de energie of wil 

om ermee bezig te zijn, Zonder Paul Fredericq als laatste aanhanger en aangever 

van hun visie zou het Liberaal flamingantisme al lang voor WOI gestopt zijn. De 

situatie na WOI is voor het Vlaams-liberalisme een gevolg van de bloedarmoede 

die er heerste op dat vlak. Het was ook dankzij hun eisenpakket dat liberale 

Vlamingen meer moeite hadden om de partijtop te bereiken. Het lag dus niet 

alleen aan een Vlaams-liberale bloedarmoede zoals Paul Fredericq wel eens 

oreerde. Op deze manier was de liberale partij natuurlijk weinig aantrekkelijk om 

carrière te maken voor deze nieuwe generatie liepen ze ook vlugger over naar de 

puur Vlaamse of sociale initiatieven. Eender hoe, het VLV wijst de vraag af, we 

vermoeden vanwege hun elitair imago en de ouderdom van haar leden. Ook had 

ze al een voorgeschiedenis138, en een voorgeschiedenis geeft altijd meer nadelen. 

(clash met LA?). Een nieuw orgaan zonder voorgeschiedenis zou de 

kiespropaganda veel beter kunnen organiseren en méér liberalen en liberale 

organisaties achter haar vaandel kunnen scharen. De kersvers opgerichte liberale 

kringen van de wijken van gent zouden dan ook direct meer zeggenschap kunnen 

krijgen en meer< Voor de credibiliteit van de nieuwe wijkkringen en het 

enthousiasme bij de mensen aan te wakkeren is dit dan ook de te verkiezen 

                                                           
138 Het VLV bedreeg in haar beginjaren antipolitiek tegen de LA. Ze raakte bij de LA nooit van haar 

rebels karakter af. Om de eenheid te bewaren bij verkiezingen was dit ook een reden om een nieuw 

orgaan op te richten.   



 - 64 - 

strategie. Een reeds bestaande kring van duffe burgermannetjes zou zijn doel 

voorbijschieten. 

Dit werd dus de VLKb dus. Het is duidelijk dat de oprichting van een organisatie 

als deze van in den beginne het doel was van Buysse en Fredericq. 

In 1896 staat de krant het volksbelang op rand van de afgrond. De grootste bezielers 

van de krant, Julius De Vigne en Vuylsteke, zijn gedesillusioneerd geraakt of 

vallen weg door persoonlijke problemen. Paul Fredericq kan het niet aanzien en 

trekt de boel weer op gang. Hij probeert geld in te zamelen en nieuw bloed voor 

de redactie te vinden. Hij vindt verscheidene jonge enthousiastelingen die de 

Vlaamse liberale krant nieuw leven in willen blazen. Omdat hij ook in zijn familie 

en werksfeer zoekt bevinden zich onder hen onder andere zijn jongere neef Arthur 

Buysse en professor Joseph Vercoullie.  

Julius Mac Leod, neef van Paul en oom van Arthur had dan weer geweigerd, wat 

Paul Fredericq onbegrijpelijk vond139.  

 

 

De centralisering van de Vlaams-liberale linkerzijde en de stichting van het 

LVV. 

We zagen al dat met de invoering en de uiteindelijke toepassing van de 

Evenredige Vertegenwoordiging in 1899 het liberalisme weer kansen kreeg in 

Vlaanderen. Door de bloeiende economie verkreeg men ook een nieuwe 

rekruteringsklasse, nl. de zich snel ontwikkelende en organiserende middenklasse. 

Aangezien deze groep Nederlandstalig was, is het niet te verwonderen dat ze een 

sterke affiniteit voor de Vlaamse Beweging voelde. Het spreekt vanzelf dat vooral 

de Vlaamse liberalen hier sterker door werden in hun confrontaties met de 

Franstalige associaties. In het eerste decennium van de 20ste eeuw werden dan ook 

veel stedelijke liberale organisaties gesticht. Zo zijn onder andere de Liberale 

Volkspartij in 1904 in Antwerpen, de Vlaamse Liberale Bond van Brussel in 1909, 

Help U Zelve te Gent in 1910,< Ook Buysses Liberale Volksbond (°1907) valt in 

dit kader te situeren.140  Nadat samen met de reeds bestaande Vlaams liberale 

                                                           
139 P. Fredericq, Autobiografie, Gent, 1919. 

140 Voornaamste bronnen: E. Witte en Verhulst, liberale Partij en VB, EVB,I, Tielt,1973; Corremans, H. 

geschiedenis van het liberalisme in Vlaanderen,(1973) Albert, G. 50 jaar liberalisme in Vlaanderen; Van 

Brabant, momenten uit de geschiedenis van het Lib. Vlaams Verbond, 1913-1983, A‟pen; Peeters, het 
vlaamsch liberalisme; adelbrieven en feiten; … 
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verenigingen de stedelijke organisatie op punt stond was de logische volgende 

stap het stichten van een overkoepelende Vlaamse liberale federatie te stichten. 

Begin 1912 kwam men al een heel eind met het Eerste Liberaal Congres voor de 

Vlaamsche Gewesten te Brussel. Hier verzamelden ongeveer 500 afgevaardigden 

van een 100tal verenigingen vanuit het hele Vlaamse grondgebied. Onder de 

aanwezigen Louis Franck, Julius Hoste (sr.), Lodewijk de Raet, Camille De Bruyne, 

Emile De Puydt. De Lokerse volksvertegenwoordiger Jan Persoons zat het congres 

voor, Leo Augusteyns, Adolf Buyl en Arthur Buysse vervolledigden het plaatje 

van Vlaamse volksvertegenwoordigers. Uit de moties aangenomen door het 

congres blijkt de richting die men aan het liberalisme in Vlaanderen wou geven: 

Vlaamsgezind en sociaal progressief. Men eiste onderwijs in de moedertaal, 

verbetering en uitbreiding van nijverheids- en vakscholen, de vervlaamsing van 

de universiteit van Gent, en een nieuwe pachtwet die pachters meer bescherming 

kon bieden. In dat laatste punt kunnen we gemakkelijk de hand van Buysse 

herkennen, de hervorming van de pachtwet was zijn stokpaardje waarmee hij de 

Liberale Partij populairder wou maken op het platteland.  

De voornaamste is echter de eis tot Vervlaamsing van de Gentse universiteit en 

dus de afschaffing van de Franstalige en een overduidelijke sociaalprogressieve 

toon van de aanwezigen. Binnen de Liberale Partij weerklonken enkele ongeruste 

stemmen141. 

Op het Tweede Liberaal Congres voor de Vlaamsche Gewesten, gehouden 5.10.1913 in 

de Brasserie Flamande te Brussel. Deze keer zat Emile De Puydt voor. Er waren nog 

meer grote namen op af gekomen dan op het eerste congres, onder andere Paul 

Fredericq en Max Rooses,  Leo Augusteyns, Paul Lamborelle, Adolf Buyl en ook 

Arthur Buysse zaten aan de eretafel.  

Men besloot tot de oprichting van een Verbond van Vlaamsche Liberale 

Kiezerskorpsen. Dit zou in essentie een landelijke versie van de vroegere Gentse 

Vlaamschen Liberalen Kiesbond zou zijn. Uiteindelijk werd op 16 november 1913 het 

eerste bestuur van het Liberaal Vlaams Verbond gekozen op de algemene 

vergadering. Deze vereniging had een zwaartepunt in Antwerpen. Ook in Gent en 

Brugge had ze invloed, maar waar ze in Antwerpen ervoor kon zorgen dat enkel 

Vlaamsgezinde kandidaten op de lijst kwamen had ze in Gent maar weinig meer 

effect dan wat de Liberale Volksbond al kon bereiken in 1912: Enkele 

Vlaamsgezinde kandidaten op de liberale lijst, proberen meer democratie op te 

dringen aan de associatie. 
                                                           
141 De Graeve, p26. 
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De oorlog zou de activiteiten van de LVV lam leggen en de groei stuiten. Het 

activisme van vele Antwerpse vrijzinnigen vormde een heikel punt. Ook 

onrechtstreeks werd het LVV verzwakt. We zien ook hier op de Vlaamse frontlijn 

de hardliners van de Frontpartij de gematigde liberale organisatie voorbijsteken. 

Op sociaalprogressief vlak werd door de massale toetreding van de BWP het LVV 

aan de kant geschoven.  

Na de oorlog was Arthur geen lid meer van het LVV142, dit door zijn afgenomen 

Vlaamse strijdbaarheid, maar waarschijnlijk speelde ook de geringe rol die het 

LVV voor de Gentse liberale politiek speelde ook mee. (Help u Zelve scheurde zich 

af van de LA,<) Desalniettemin nam ze een strijdvaardige positie in tegen de 

partijtop en de acties van de partij. Zo stelde ze in 1925  

‚zoals het officieel liberalisme in de laatste jaren overwegend tot uiting is gekomen, 

het een strekking vertegenwoordigt die in democratisch en in taalopzicht slechts 

afkeer opwekt bij de groote massa van de vooruitstrevende en Vlaamsche 

liberalen.143‛  

De Vlaamsche liberalen gaan zich meer en meer onderscheiden van wat zij de 

rechtse liberalen noemden en profileren zich hoe langer hoe meer als ‚links‛-

liberaal of ‚democratische‛ liberalen; Het gaat hoofdzakelijk om een groep rond 

het Volksbelang. In deze periode was Arthur echter al zwaar ziek en het is maar 

zeer te betwijfelen of hij deze strijd nog aandachtig volgde.  

 

Volksvertegenwoordiger Buysse 

In 1908 bracht de hogeschoolcommissie een wetsvoorstel voor dat unaniem werd 

goedgekeurd en nu nog als één van de belangrijkste documenten in de strijd naar 

Vervlaamsing wordt gezien. Het is een vurig pleidooi voor vernederlandst 

academisch onderwijs. De liberalen van de commissie (Fredericq, Vercoullie, ..) 

waren geen voorstanders van de redelijk radicale eisen maar beloofden niet tegen 

te werken. Fredericq vond het een dwaasheid maar verkeerde in euforie nadat 

eerder op de dag vriend de Vigne in de LA niet gevallen was in de poll tegen 

Arthur Buysse. In zijn dagboek schrijft hij dat er van die radicale voorbarige oplossing 

komt toch niets voor lange jaren. Fredericq had nogal eens gelijk.  

                                                           
142 De Graeve, p30. 

143 De Graeve, p34. 
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1910 was als verkiezingsjaar tumultueus. Wet Franck-Segers. Ook Buysse stemde 

voor, wat dit keer niets speciaals was want alle Gentse liberalen stemden voor. Er 

was heel wat heisa rond de wetsvoorstellen geweest en de Flaminganten 

verzekerden dat indien de wet niet gestemd werd hun partijen het zonder hen 

zouden moeten doen bij de verkiezingen. Op 15 mei 1910 werd de wet 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

De volksvertegenwoordigers bespraken in de Kamer een Adres van Antwoord op de 

troonrede van Albert bij de opening van jaar 1910-1911; leden van de liberale 

oppositie, waaronder Arthur Buysse, stelden bij amendement voor het adres aan 

te vullen met ‚De Vlaamse Hogeschool is ten zeerste noodzakelijk. De Kamer is van 

gevoelen dat er ten zeerste moet overgegaan worden tot de inrichting daarvan.‛144 Het 

idee was natuurlijk duidelijk, men wou de Vlaamsgezinde leden van de 

meerderheid in veregenheid brengen. De Hogeschoolcommissie was echter niet 

opgezet met dit initiatief. De Raet en Fredericq wilden dat een voorstel werd 

ingediend door Vlamingen uit meerderheid én oppositie samen. Na een 

redevoering van Van Cauwelaert – zijn maidenspeech! – waarin die er op 

aandrong het amendement niet te steunen, werd overgegaan tot stemming. Het 

amendement kreeg uiteindelijk slechts 6 stemmen voor. Vooral de Gentse 

katholieke kamerleden waren blij dat ze geen kleur moesten bekennen maar ook 

vele liberalen onthielden zich.  

Het mag duidelijk zijn dat Arthur Buysse in de jaren voor de oorlog een rabiaat 

voorstander was van de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Ook op 19 

februari 1911, een volksvergadering van de drie kraaiende Vlaamse hanen in het 

Nieuwe Circus. Er waren 60 Vlaamse verenigingen vertegenwoordigd. De 

voorzitters van de vergadering waren Speleers en Willems en naast de andere 

hoogleraren Fredericq, Vercoullie, Heymans en Van Puyvelde was ook kamerlid 

Buysse op het podium te vinden. 

Bij de verkiezingen van 1911 was Buysse dan ook de enige liberale 

kandidaat voor het arrondissement Gent-Eeklo die voor volledige 

vernederlandsing van de universiteit was. Hij haalde meer stemmen dan de 

andere liberale verkozenen, Braun en Mechelynck.145 Het was een overwinning 

voor de Flaminganten, ook aan katholieke zijde hadden de Vlaamsgezinden 

succes. Bij de katholieken ging men zelfs over tot de vorming van een Katholieke 

                                                           
144 Volksbelang 10.12.1910 

145 Dedeurwaerder, J. (2002) Professor Speleers: een biografie, p205. 
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Vlaamse Kamergroep, waarvan in Vlaamse kringen gehoopt werd dat ze een 

sleutelpositie zou krijgen bij de meerderheid. Er bleek echter al vlug dat de 

Vlaamsgezinden weinig hoop moesten koesteren voor deze groep, zoals het hele 

Vlaamse front was ook deze groep weinig eensgezind en ontbrak het aan voor 

ieder aanvaardbare leidersfiguur.  

Arthur Buysse is op 16 juli 1911 erevoorzitter van de Kunstdag te gent voor de 

Vlaamse Hogeschool. (Vlaanderens Kunstdag: Massaal bijgewoond kunstfeest in 

Gent, , waarmee de organisatoren het Gentse stadsbestuur en de regering wilden 

tonen dat de Vlamingen nog bestonden, wie en hoe talrijk ze waren. Men wilde de 

Vlaamse bevolking eraan herinneren dat zij een eigen cultuur had. Maar bovenal 

was deze manifestatie bedoeld om de eis tot vernederlandsing van de Gentse 

universiteit kracht bij te zetten. Dàt thema zou de ganse dag weerklinken, in alle 

manifestaties en toespraken. ) 

In ‘Professor Speleers’ wordt gezegd dat Arthur Buysse zelfs de enige Vlaamse 

volksvertegenwoordiger is die aanwezig was op het gebeuren, ook de katholieken 

lieten verstek gaan. Zij bleven blijkbaar liever weg op een manifestatie waar de eis 

tot vervlaamsing van de universiteit krachtig zou weerklinken146.  

Legerwet van 1913. 

Amendement Persoons-Buysse : opleggen tweetaligheid aan het leger, en de 

taalwet van 1878 van toepassing maken op het leger. Ook dit is prachtig 

beschreven in de biografie over professor Speleer van J. De Deurwaerder. 209-220 

De nieuwe schoolwet (1913-14) 

In oktober 1913 stemde Buysse voor de Vlaamse amendementen van de schoolwet 

van Van Cauwelaert. De zwaar omstreden amendementen werden afgekeurd en 

verdeelden de fracties. Principe moedertaal=onderwijstaal (taal meerderheid 

leerlingen is onderwijstaal) en territorialiteitsbeginsel (Vlaams grond = 

Nederlandse lessen.) protesten tegen de interpretatie van de wet zoals Poullet ze 

zag: de moedertaal was de onderwijstaal, uitzonderingen in Brussel met zijn 

voorsteden en tweetalige gemeenten. Poullet zag echter ook Leuven als tweetalig, 

met nog geen 1976 Franstaligen op 40000 inwoners en dus vreesden de Vlaamse 

voorvechters voor een versterking van de verfransing.147 Na een heleboel protest 

                                                           
146 Dedeurwaerder, J. (2002) Professor Speleers: een biografie, p193. 

147 Dedeurwaerder, J. (2002) Professor Speleers: een biografie, p223-230. 
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en de druk van de verkiezingen van 1914 gaf Poullet in en maakte van de 

‘tweetalige gemeenten’ gemeenten in de grensstreek.  

 

Union interparlementaire. 

In 1910 en 1912 was Arthur lid van de Belgische groep van de Union 

interparlementaire. De Interparlementaire Unie is een internationaal orgaan dat in 

1889 gesticht is door de Brit William Randal Cremer en de Fransman Frédéric 

Passy als eerste permanente forum voor multilaterale politieke onderhandelingen. 

Hoewel de unie, met zetel in Brussel, begon als een ‘bonding’organisatie voor 

individuele parlementariërs, groeide ze later uit tot een internationale organisatie 

voor parlementen van soevereine staten. Ten tijde van Arthur Buysse vormde ze 

het brandpunt van de wereldwijde interparlementaire dialoog. Men streeft voor 

internationale vrede en samenwerking en stimuleert de ontwikkeling van stevige 

representatieve democratieën. Deze unie bestaat tot op heden en streeft in het 

bijzonder de doelstellingen van de VN na148.  

Het is absoluut niet verwonderlijk Arthur Buysse hier in dit gezelschap van 

vredesduiven aan te treffen. In de aanloop van de eerste Wereldoorlog hing lange 

tijd op voorhand niet alleen de oorlogspanning in de lucht, ook vredesconferenties 

en oproepen tot onderlinge verstandhouding waren schering en inslag. Ook de 

congressen van de Tweede Internationale baadden in deze sfeer.  

 

 

 
 

 

 

                                                           
148 Voor meer informatie betreffende de IPU: Kosto, A. (1989). Volkeren vertegenwoordigd: de 
Interparlementaire Unie 100 jaar, Den haag. SDU. 
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VI. Een oorlog met grote gevolgen  

 

Als eind juni de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand bij een aanslag door 

een Servische nationalist het leven laat, begint de wereldbrand. De Duitse 

oorlogsverklaring aan Rusland, oorlogsverklaring van Groot-Brittannië aan 

Duitsland, Duits ultimatum aan België, oorlogsverklaring van Frankrijk en Groot-

Brittannië aan Oostenrijk - en ga zo maar door.  

De zomer van 1914 verliep dan ook chaotisch: mobilisatie, rekwisities van 

paarden en auto’s, bankpaniek, spionnenpsychose, vluchtelingen, treinen met 

gewonden die in Gent arriveren. In het oosten kan men het kanongebulder al 

horen, maar men kon zich vast niet voorstellen wat nog ging komen.  

Het verloop van de oorlog in die vroege dagen: Op vier augustus steken de 

Duitse troepen de Belgische grens over. Brussel wordt bezet op 20 augustus en de 

Belgen trekken zich terug op de vesting Antwerpen. De Duitse troepen lijken er 

vooral op gebrand het Franse leger te verslaan en lijken de Belgen wat met rust te 

laten – tenslotte wilden ze alleen maar ‘doorgang’. Ze trekken met hun 

hoofdmacht meer zuidwaarts, richting Parijs. Nadat de Duitse troepen ook ten 

oosten van Gent het Belgische verzet hadden gebroken moeten ook deze troepen 

naar het zuiden oprukken. De Duitsers zijn de eerste slag in de Marnevallei aan 

het verliezen en hebben daar versterking nodig. Zo blijven Gent en het platteland 

ten westen van de stad gespaard van de grootste oorlogsellende. Het grootste 

gedeelte van Oost-Vlaanderen vormt het toneel van ‘kleine schermutselingen’149. 

Gent kan ontsnappen aan bombardementen daar burgemeester Emile Braun 

onmiddellijk voldoet aan de Duitse eis dat de burgerwacht wordt ontwapend en 

dat alle Belgische troepen zich moeten terugtrekken uit de stad.  

Natuurlijk, met een noordelijke stelling Antwerpen, waar het Belgische 

leger zich verschanste, kan de geallieerde legerleiding niet nalaten de Duitsers in 

de rug te prikken waar ze maar kunnen. Dit had als resultaat dat de Duitsers zich 

terug volop tegen Antwerpen en het Belgische leger keerden en de Antwerpse 

fortengordel gingen doorbreken om de noordelijke vijand te elimineren. De 

Belgische troepen worden teruggeslagen, eerst tot aan de Leie-linie, maar als de 

Duitsers doordrukken tot aan de kust. Hier konden de Belgische troepen dankzij 

de inundatie van de IJzervlakte een restje vaderland vrijwaren van bezetting.  

In de periode rond de val van Antwerpen en vóór de terugtrekking op de 

Leie-linie besloot de Belgische legerleiding, nà het akkoord van Braun met de 

Duitse leiding dat Gent tot open stad verklaarde, dat ze alsnog voor de stad 

                                                           
149 Term overgenomen van Paul Fredericq Met het gevaar dat ik daarmee de oorlogsverrichtingen 

minimaliseer, ik ben geen krijgshistoricus. Fredericq, P. (1919) Autobiografie. BUG. 
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zouden vechten. Dat dit gevecht desastreus afloopt voor de Belgen staat te lezen in 

de autobiografie van Paul Fredericq. De Belgen roepen vrijwilligers op en laten 

hen in de pan hakken bij Kwatrecht. Na dit debacle haasten de Belgische generaals 

zich weg en mag Braun de brokken gaan lijmen bij de Duitsers om de stad 

nogmaals te vrijwaren van krijgshandelingen. In zijn dagboek gaat Fredericq dan 

ook flink te keer tegen de onverantwoordelijke militaire bevelhebbers. Weinige 

dagen later, op dertien oktober 1914, wordt de stad definitief ingenomen.150 Gent 

blijft verder gevrijwaard van zware oorlogsschade en de bevolking viert hun 

burgemeester. Al werd natuurlijk schamper gedaan over de afkoopsom die moest 

worden opgebracht. 

 

Banneling in Den Haag 

Zoals elk jaar brengt het gezin Buysse-Beaucarne de zomer op hun villa in 

Landegem door. In normale jaren keert Arthur slechts voor ‘zaken van het hoogste 

belang’ naar Gent terug, maar dit jaar helpt hij, door de extreme omstandigheden, 

bij het organiseren van de ravitaillering van Gent.151 

 Het toeval wil echter dat, wanneer de Buysses zich dit jaar opmaken om 

aan het eind van de zomer terug naar de stad te trekken, het Duitse offensief tegen 

het Belgische leger en haar Engelse geallieerden ook Landegem bereikte. Tijdens 

de bovenvermelde schermutselingen rond de Leie-linie is de villa in brand 

geschoten door de Duitse troepen. Virginie Loveling tekende op 15 oktober 1914 

het volgende bijzonder levendig verslag op in haar oorlogsdagboek:  

‚Een mijner neven, advocaat A.B., heeft zijn buiten op Landegem, in een wijk vol 

pachthoeven. Met vertrouwen bleef zijn familie er tot op Maandag 12 October. 

Doch nu werden de dagen te kort, het weder was kil en men zou naar de stad 

trekken. Het was vroeg in den morgen. Mijn neef was eerst weg. Zijn vrouw en de 

eenige dochter met twee kinderen, een van anderhalf jaar en een van zes maanden, 

zouden dien dag volgen; nog eenige schikkingen waren te nemen. De 

verhuizingwagen stond klaar. 

In eens weergalmt een ontzaglijk geplof: de ruiten van het huis springen; 

vele stukken eener collectie kopertuigen rinkelen van de muren af, en op het hof 

storten kuipen met hortensias van hun schragen plomp neder: "Bombardement! 

gauw, gauw, allen in den kelder, vrouwen, meiden, kinderen!" Een vliegmachien 

zweeft over den bijvang. En nu gaat het er op los: ketterslag op ketterslag; 

rikketikkeknetteren van machiengeweren; schroot, dat de dakpannen aan scherven 

                                                           
150 Fredericq, P. (1919), Autobiografie 1850-1919, vol. IV & V, BUG, sp.  

Loveling, V. In Oorlogsnood, p71 ev.  

151 „ Il (…) s‟occupa immédiatement de l‟alimentation de la ville.‟ Uit : Frappart, C. „Une Belge par 

semaine: Arthur Buysse‟ in: Cri de Belgique, 14.10.1916, Buenos Aires: knipsel archief AB 
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slaat; mortel brokkelt af en op eens stort een zijgevel met groot gedruisch van 

steenen neer. 

In dien kelder is het niet meer uit te houden van stiklucht. De kinderen 

hijgen, snakkend naar adem; de vrouwen ook krijgen het te benauwd: "Komt, komt, 

liever buiten sterven dan hier!" en heel de erbarmlijke schaar vlucht onder den 

kogelregen in een open loods, die tot bergplaats diende van de auto, voordat deze 

hun ontnomen werd. Daarnevens is het hondenhok. De hond, zijn meesters 

hoorend, kruipt er uit met den staart ingetrokken. Hij kijkt hen aan met zijn trouwe 

oogen vol schrik, als smeekt hij om bescherming... en plof! daar slaat een projectiel 

hem een der dijen af. Hij valt, Hij jankt zelfs niet... Is hij dood?... 

"Verder, verder, laat ons verder uit het vuur en het kartetsgeknetter." En 

allen loopen naar de eerste hoeve, kloppen op de deur met groot lawaai en 

weegeroep... Maar de deur gaat niet open; geen leven roert daarachter. "Elders, 

elders!" 

Langs de hagen zijn ze voortgeslopen, over het gedroogd slijk der slooten 

strompelden ze gebogen, zich vasthoudend aan den barm en het gras; soms bleef er 

eene dralen, schuil zoekend achter een dikken stam, vol angst de overigen schier 

kruipend inhalend. Nergens opent men. Durven de bewoners niet of zijn ze weg? 

En de vrouwen met de gedragen kinders staan weder aan een gesloten schuur. Geen 

koe, die loeit, geen paard, dat hennikt, geen hond, die blaft, geen wicht dat schreit; 

vee, losgesprongen of losgelaten, overdraaft de velden in wilde vlucht. En steeds 

kogeldonder in het zwerk. En eensklaps een snel voorbijtrekkende donkere wolk 

boven de schuur, geruisch van vleugelslag; benden vluchtende vogels, solidair 

vereenigd in gezamenlijken doodsnood... 

Dan weder algehele levensstilte, slechts verbroken door het granatenbarsten om hen 

heen... 

"Ginder, ginder," roept eene der meiden, "zie, menschen aan die hut!" 

Ze kan het met moeite uitbrengen. Menschen, menschen! Redding misschien! En 

allen vlieden er heen over het rapenland en de voren, struikelend, vallend, weder 

oprijzend. Een arme man, een arme vrouw. Ze staan en kijken naar het gebeurende, 

onbevreesd, onbewust van het schrikkelijke rondom hen. 

"Kijkt om," zegt de man eenvoudig, met den arm achteruitwijzend, "ginder staat 

een dak in brand." 

"Binnen, binnen onvoorzichtige," en de vluchtelingen duwen de twee voor hen in 

het huis. 

In die hut hebben ze geslapen met zes in een donker hokje. Twee dagen zijn 

ze er gebleven. De brug over de vaart gesprongen, geen treinverkeer; geen paarden 

te krijgen voor wagenvervoer; of waar er nog paarden op stal stonden, dorst geen 

boer ze buitenbrengen uit vrees voor inbeslagneming. Die arme menschen waren 
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goed: broederlijk deelden ze hun roggebrood en het spek, dat ze hadden. De kinderen 

kregen geitemelk. 

"Kom, madame," zei de vrouw den tweeden dag, hier in de meerschen liggen twee 

dooden. 

"Ja," zei de man, die soldaat was geweest: "Het zijn guiden van den koning."  

"Neen, vrouw, ik moet dat niet zien, ik heb te veel bijgewoond." 

"Alle menschen gaan kijken," hernam ze, "de een is zijn hoofd half af, de ander 

heeft maar een klein gaatje in den kop. Ge zoudt meenen dat hij slaapt."152 

 

Zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen en zich verantwoordelijk voelend 

voor zijn twee zeer jonge kleinkinderen beslist Arthur om het krijgsgeweld te 

ontvluchten. Het gezin trekt naar zijn broer in Den Haag om er in het neutrale 

Nederland de gebeurtenissen af te wachten. Cyriel was toevallig voor een week in 

Den Haag toen de oorlog hem van België afsloot.153 Ze zullen tijdens de 

oorlogsjaren verblijven in een huis in de Groot Hertoginnelaan, vlak bij de Laan 

van Meerdervoort waar het huis van Nelly Buysse-Dysserinck, Cyriels vrouw 

staat.  

Arthur beseft vlug dat hij zich in Nederland verdienstelijker kan maken 

voor het vaderland dan in Vlaanderen, waar niemand veilig is voor de willekeur 

van de bezetter. Hij weet zich dan ook direct nuttig te maken als contactpersoon 

Centraal Aankoopbureau der stad Gent in Den Haag. Hij onderhandelt over 

aankoopprijzen en slaat voedingswaren in voor Vlaanderen.  

‚(<) il fut commissionné par notre gouvernement pour contrôle en Hollande 

l’alimentation pour la Flandre Orientale (<)‛154 

In Arthurs persoonlijke archief bevinden zich heel wat offertes en aanbiedingen 

van Hollandse handelaars155. De documenten laten echter niet toe hier veel over te 

zeggen. Wel is duidelijk dat hij de Nederlandse handelaars tegen elkaar uitspeelt 

voor zijn commissie. Een heleboel voedingsfirma’s lijken namelijk maar wàt 

geïnteresseerd om zaken te doen met het CAG. Het gaat dan ook om bestellingen 

van bvb. 10000kg kaas. Slechts af en toe vind men een nota van Buysse op een 

offerte of aangekondigde prijsdaling: ‘met deze man contact houden’.  

                                                           
152 Loveling, V. (2005). Oorlogsdagboeken 1914-1918: een vrouw vertelt over haar Eerste Wereldoorlog. 

Antwerpen, Meulenhoff/Manteau: Notitie van 15 oktober 1914.  

153 Ook hij bracht de zomermaanden op zijn buiten in Afsnee door. Van Parys, oc., p460. 

154 Frappart, C. „Une Belge par semaine: Arthur Buysse‟ in: Cri de Belgique, 14.10.1916, Buenos Aires 

knipsel archief AB.  

155 Archief AB, 1.7.4.  
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Het vermoeden rijst dat Arthur Buysse al deze documenten bewaarde voor het 

eventuele geval dat hij zich zou moeten verantwoorden. Hij bleef dit doen tot aan 

de parlementaire missie medio 1916. 

 

 

De Vlaamsche Stem 

In Nederland raakte Arthur betrokken bij de NV: De Vlaamse Stem. Algemeen 

Belgisch Dagblad156 die vanaf 1 februari 1915 in Amsterdam werd uitgegeven. Zijn 

broer Cyriel Buysse is vast redacteur. De broers Buysse vallen op tussen de 

toekomstig activistische figuren als René de Clercq, Lodewijk Dosfel en Jan Eggen. 

Ook socialist Albéric Deswarte en literair dilettant André de Ridder157 behoren tot 

de vaste medewerkers van De Vlaamsche Stem. Omdat de Belgische regering in Le 

Havre grotendeels bestaat uit Franstalige ministers, die in elke flamingant een 

handlanger van de Duitsers zijn verzeilen verbitterde passivisten vanaf midden 

1915 in activistisch vaarwater. Zo ook met de redactie van de Vlaamsche Stem. Niet 

alleen werden de redacteurs activistischer, door een wankele financiële basis werd 

de krant in mei-juni middels een geheime aandelenverkoop door hoofdredacteur 

Deswarte verkocht aan de Groot Nederlandse intrigant F.C. Gerretson158. Volgens 

dit akkoord moesten eisen aan de regering worden gesteld - wat vanaf juni 

gebeurde – en moest de geallieerde zaak losgekoppeld worden van de Vlaamse 

zaak, die de Stem moest verdedigen159.  

De hevige toon die de Stem sinds juni aannam lokte reacties uit van Julius 

Hoste jr. en ook volksvertegenwoordigers Buysse en Van Cauwelaert kwamen 

hoofdredacteur Deswarte ‘apart en zonder onderlinge voorkennis’ op de vingers 

tikken. Deswarte volgt geen klare lijn en wordt van activisme naar passivisme 

geslingerd. Op 4 juli hield hij een bijeenkomst van vertrouwde flaminganten160 Op 

                                                           
156 De bewogen geschiedenis van De Vlaamsche Stem is meermaals gedetailleerd beschreven en 

geanalyseerd. Hier wordt, temeer vanwege zijn beperkte medewerking, alleen geschetst wat van belang 

is voor een goed begrip van de positie van Arthur Buysse. Zie in het bijzonder: Bentein, P. „Het dagblad 

De Vlaamsche Stem en het ontstaan van het aktivisme in Nederland‟ I &II in Wetenschappelijke 
Tijdingen op het Gebied van de Vlaamse Beweging. 

157 Van Parys, oc., p473. 

158 L. Buning, L. Wils en P. Bentein zijn het er over eens dat Gerretson een handlanger van de Duitsers 

was, Van Hees zwakt dit af door te stellen dat Gerretson behoorde tot een kleine subgroep van Vlaamse 

verwanten binnen de grote groep van pro-Duitse Nederlanders. Zie: Van Hees, P. (1987) „De financiering 

van de Vlaamsche Stem, een discussie zonder eind?‟ Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de 
Vlaamse Beweging, nr1, pp27-37. 

159 Bentein, P. (1987).„Het dagblad De Vlaamsche Stem en het ontstaan van het aktivisme in 

Nederland‟II, in: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Vlaamse Beweging, nr1, pp17-26 

160 naast de gebroeders Buysse, Hoste en Van Cauwelaert werden ook René de Clercq, André de Ridder 

Alfons de Groeve en Anton Jacob gecontacteerd.  
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voorstel van Hoste zou men een manifest opstellen waarin de loyale Vlaamse 

politiek zou worden vastgelegd. Dit manifest zou worden opgesteld door de 

broeders Buysse, Hoste Van Cauwelaert en Deswarte.   

Dit Vlaamsch Manifest werd op de nationale feestdag gepubliceerd. Het was 

een patriottisch manifest, opgesteld als reactie op de Duitse tegemoetkomingen 

aan de Vlaamse eisen. De ondertekenaars, Arthur en Cyriel Buysse, André de 

Ridder, Léonce du Catillon, Julius Hoste, Frans Van Cauwelaert en Leo Van 

Puyvelde161, drukten eerst en vooral hun verkleefdheid aan de Vlaamse zaak uit, 

waarna ze verklaarden dat ze zich met evenveel energie zouden verzetten tegen 

elke vorm van Vlaamse samenwerking met de vijand.162 Dit vormde de aanzet tot 

een oproep door 28 professoren van Antwerpen, Gent, Leuven en Luik gericht aan 

de pers om geen artikels meer af te drukken die de taalstrijd zouden kunnen doen 

oplaaien en zo de nationale eenheid in gevaar brengen. Hierop besloten de pro-

Belgische flaminganten in bezet België om ook hun stemmen te laten horen in een 

manifest. 

Na de banden met De Vlaamsche Stem verbroken te hebben helpt Arthur 

Buysse onder leiding van Julius Hoste jr., samen met enkele anderen, waaronder 

ook Van Cauwelaert, mee Vrij België uit de grond uit de grond stampen. Dit 

dagblad diende als patriottisch-Vlaamsgezind alternatief voor het steeds 

Vlaamsnationalere Stem. De Belgische parlementaire groep van Den Haag vraagt 

al vóór 21 augustus 1915 aan de Franse en Engelse censuur de invoer van de Stem 

te verbieden. Pas begin december gaven zij daar gevolg aan.163 Op 31 januari zou 

dan de publicatie van De Vlaamsche Stem definitief gestaakt worden.  

 

Arthur en Cyriel Buysse spelen in Den Haag zowel privé als publiek een rol in de 

vluchtelingenhulp. Hij was ook lid van de opstelraad van het Bulletin de comites et 

des œuvres belges aux Pays-Bas164. Ik slaagde er echter niet in iets over deze 

vereniging terug te vinden. 

Tehuis der wezen/le Foyer des Orphelins.  

Verder was hij ook nog actief in het door de oproep van Vandervelde opgerichte 

Bureau Central de secours aux Belges déportés dat als voornaamste doel had 

etenswaren en andere hulp op te sturen naar de Belgen in Duitse kampen en 

gevangenissen. Voorzitter was Modeste Terwagne. 

                                                           
161 Jacob en De Clercq weigerden te ondertekenen.  

162 sa. „Vain Attempts to divide the Belgians‟, NY Times, 2.8.1916.  

163 Bentein, oc., p24. 

164 Bulletin der Belgische comités, 27. 20.9.1917. Archief AB. 
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Vanaf het voorjaar van 1915 is er Het Woord van den Soldaat/ Le Mot du Soldat, 

waarachter een mede door Arthur georganiseerde clandestiene postdienst 

schuilgaat.165  

Uit een brief van Cyriel Buysse aan uitgever C.A.J. van Dishoeck blijkt dat Arthur 

Buysse de opdracht heeft gekregen Vlaamse boeken te kopen voor de Belgische 

soldaten.  

‚Dezen morgen kreeg ik bezoek van mijn broer. Die had een opdracht 

ontvangen van den Koning van België om, in overleg met de heer Van Cauwelaert 

Vlaamsche boeken te koopen voor de Belgische soldaten aan het front. Beschikbaar is 

gesteld een kapitaal van 1500 gulden. (<) Mijn broer vroeg ook of ge zoudt 

genegen zijn eenige korting van beteekenis te geven. Ik heb hem geantwoord, dat ik 

daar niet aan twijfelde.‛166 

Het gaat hier om de ‘Commissie tot verzending van Vlaamsche boeken naar het Belgische 

leger’. Op last van Koning Albert richtte Arthur haar samen met Frans Van 

Cauwelaert en met medewerking van Julius Hoste Jr. in juli 1915 op. twee jaar 

later had ze al meer dan 50 000 exemplaren verstuurd.167 

In deze brief lezen we ook dat ook Cyriel in Den Haag een comité moet opstarten 

met hetzelfde doel maar dan met boeken voor alle Belgische soldaten: 

  ‚Verder ben ik aan’t hoofd gesteld door minister Vandervelde om ook, in 

name van een Engelsch comité, boeken voor Vlaamsche soldaten te koopen. Ik 

beschik om te beginnen over 20 pond Sterling en er is mij veel meer beloofd. (<) 

Nu moet ik echter eerst het comité hier ter plaatse in elkaar zetten.‛168 

Op 1 augustus 1915 start het door de socialistische minister Vandervelde 

gepatroneerde nationaal initiatief het Boek der Soldaat/ Livre du Soldat als franchise 

van de Londense organisatie British Gifts for Belgian Soldiers. Naast het centraal 

secretariaat in Londen is er de Parijse afdeling van Emile Vanderhaeren en een 

Haagse ondercommissie onder leiding van Cyriel Buysse. Arthur Buysse was 

stichtend lid van deze Haagse onderafdeling.169  

Aanvankelijk was het initiatief aangewezen op Engelse giften, maar al vlug 

ontwikkelde het zich tot een Belgische aangelegenheid. Het Boek voorzag in een 

massale behoefte, elke dag kwamen er in Londen honderden aanvragen binnen 

                                                           
165 Van Parys, oc. p498. 

166 CB aan C.A.J. Van Dishoeck, Den Haag, 5.8.1915. Van Parys, oc., p492-493.  

167 Van Parys, oc., p496. 

168 CB aan C.A.J. Van Dishoeck, Den Haag, 5.8.1915. Van Parys, oc., p493.  

169 Claessens, H. (2002). “De Families Comparé – Fredericq, Loveling, Buysse.” In: Vlaamse Stam, p21 
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voor alle soorten literatuur. Topboeken zouden Franse en Nederlandse taalgidsen 

zijn.170  

 

 

 

Parlement in ballingschap 

Als de Brocqueville in 1916 het Parlement wil ontbinden omdat 5/6 van de 

parlementariërs in bezet gebied zou gebleven zijn en de rest te verspreid is om een 

goede werking te kunnen garanderen, gaat het ‘parlement in diaspora’ zich meer 

proberen organiseren. Ze protesteren hevig tegen het opzijschuiven, omdat deze 

gang van zaken zeer ondemocratisch zou zijn en volledig in strijd met de 

Belgische grondwet is. Ook ondemocratisch is natuurlijk het feit dat in 1916 men 

geen verkiezingen zal kunnen houden. Buysse en zijn collega’s worden door 

kamervoorzitter Schollaert gevraagd om na te denken over manieren hoe het 

parlement kan samen komen. Dit werd door middel van schriftelijke vragen via 

parlementaire post gedaan. Onder het secretaris-voorzitterschap van Arthur stelde 

het parlementaire comité van Den Haag heel wat vragen aan de regering, vooral 

met betrekking op de Belgische vluchtelingen in Nederland en de soldaten aan het 

front. Uiteindelijk wordt besloten om de verkiezingen te verdagen in plaats van 

het parlement af te schaffen.  

Uit deze parlementaire vragen weten we dat Arthur zeer bezorgd was voor de 

vluchtelingen, uit familiale bronnen weten we dat hij Belgische soldaten aanzette 

om naar het front weg te lopen en ze zelf ‘zou helpen ontsnappen’.171 Omwille van 

de Nederlandse neutraliteit mochten Belgische soldaten die in Nederland waren 

verzeild niet naar het front gaan en werden ze zelfs geïnterneerd. Minstens vanaf 

oktober 1915 beschikt Buysse over een paspoort om de Belgische 

vluchtelingenkampen in Nederland te bezoeken172. 

 

Begin december 1915 zijn Arthur en Cyriel Buysse voor een tiental dagen naar 

Londen gereisd173. Cyriel als secretaris van de Haagse afdeling van het Boek van de 

Soldaat; Arthur als secretaris-rapporteur van de Haagse parlementaire groep belast 

met de contacten met de groepen in Londen en Parijs en met de Belgische regering 

in Le Havre. Het was de bedoeling dat beide broers zouden doorreizen naar 

                                                           
170 Van Parys, oc., p497. 

171 Claessens, H. (2002), “De Families Comparé – Fredericq, Loveling, Buysse.” In: Vlaamse Stam, p21. 

172 In het archief AB vinden we een paspoort uitgegeven op 26 oktober 1915 

173 Van Parys, oc., p506.  
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Normandië. Arthur voor regeringsoverleg, Cyriel om zijn zoon René te kunnen 

bezoeken in het opleidingscentrum in Saint-Lô.  

René Buysse was nauwelijks achttien geworden als hij zich in het najaar van 

1915 in Engeland, waar hij school liep, aanmeld als vrijwilliger voor actieve dienst. 

Na het sneuvelen van Paul Lippens, vriend en partijgenoot van Arthur Buysse174 

en een eerste slachtoffer bij de telgen Rolin175, zullen ze bij de Buysses René niet 

graag zien vertrekken.  

 

Maar omdat in de formele vergunning enkel sprake was van het 

parlementslid Buysse, bleef Cyriel in Londen achter. Arthurs socialistische collega 

Camille Huysmans schreef hierover:  

‘Par inattention, sans doute, le télégramme de réponse adressé à M. le 

député Buysse ne parlait pas de M. Cyriel Buysse. Celui-ci s’est considéré comme 

exclu et il n’a pas accompagnié son frère.’176 

Huysmans zorgt er persoonlijk voor dat een volgende poging om vader en zoon 

te verenigen wel slaagt. Onder het mom van ervaringen op te doen om een boek 

en artikels voor de Belgische soldaten te schrijven177 mag Cyriel dan de derde 

week van juni opnieuw naar Londen reizen. Daarvandaan gaat het voor hem 

richting Saint Lô en het IJzerfront. Hij wordt vergezeld door Arthur, die naar 

Londen en Le Havre moet om er instructies te krijgen voor zijn parlementaire 

goodwillmissie naar Zuid-Amerika. Samen met de Waalse parlementariër Mélot 

doet hij van augustus tot oktober Brazilië, Argentinië en Uruguay aan.  

 Als Cyriel op 23 juni 1916 in Saint Lô arriveert, blijkt dat René nog altijd zo 

snel mogelijk naar het front wil. Hij adviseert Nelly Buysse dan ook zo vlug 

mogelijk via Arthur aan een paspoort voor Engeland te proberen bemachtigen, 

zodat ze in Londen kan zijn als René in augustus met verlof mag.178   

 

 

 

                                                           
174 Lippens sneuvelt in augustus 1915 in de buurt van Diksmuide. Zie: Van Parys, oc., p490 en 516. 

175 Hypolyte Rolin sneuvelde al bij het beleg van Antwerpen. Zie: Van Parys, oc., p490. 

176 Camille Huysmans aan Jules Ingenbleek, Den Haag, 13.1.1916 (in: Camille Huysmans. Geschriften en 
documenten, deel II, Antwerpen, 1975, p74. 

177 Resultaten hiervan zijn neergeschreven in de reportagereeks “Achter het front” die verscheen in het 

najaar van 1916 in De Telegraaf en uitgegeven werd in boekvorm door Van Dishoeck in 1917 als Van 
een Verloren Zomer. Ook in De Telegraaf werd een reeks “Reizen in oorlogstijd” van CB gepubliceerd.  

178 Brieven CB aan Nelly Buysse, Saint Lô, 23 en 24.6.1916, MCBG, XX, p37-38. 
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Voor België naar Zuid-Amerika. 

In de vroege zomer van 1916 wordt Arthur bekendgemaakt dat hij op 

propagandamissie naar Zuid-Amerika gaat. Er is in 1914 al sprake van een 

diplomatieke missie naar Zweden, maar deze is ‘pas fait à cause de la guerre’179.  

 Het eerste deel van de reis wordt hij vergezeld door Cyriel, die dankzij 

Arthurs en Huysmans moeite zijn zoon en het front mag bezoeken. 

Wat Arthurs vertrouwen in een goede afloop van een lange zeereis natuurlijk 

geen goed zal doen is het bericht dat hij op 10 augustus in Lissabon ontvangt van 

Cyriel Buysse180. Nota bene de dag van zijn vertrek naar Buenos Aires. In de brief 

doet Cyriel verslag van het bezoek van diens vrouw aan René Buysse in Londen. 

Op 31 juli was Nelly Buysse met twee van haar dochters ingescheept op de 

mailboot Koningin Wilhelmina naar Engeland. De boot loopt natuurlijk op een 

mijn, en vergaat. Alle 46 passagiers zijn gelukkig ongedeerd181. Onder de 

opvarenden bevonden zich naast de schoonfamilie van Arthur ook de Spanjaard 

Muñoz de Corrales die hem als secretaris en tolk zou vergezellen op de missie 

naar Zuid-Amerika. Arthur schrijft hierover: 

 ‚Ik zie hem nog aankomen ‘s avonds in het Cecil Hotel182, te Londen. Hij 

had  alles verloren, zelfs zijn hoed‛.183 

Ook Nelly en haar dochters komen er met de schrik vanaf. Het grote probleem is 

dat het verblijf in Londen onverwacht verlengd dient te worden daar de 

Nederlandse rederijen hun schepen niet meer willen blootstellen aan het risico van 

aanvaringen met mijnen of van kaping door U-boten uit Zeebrugge.184 Voor Nelly 

en Cyriel is de trip trouwens succesvol, ze kunnen René overreden naar de 

artillerie over te stappen en zo hem de gruwel van de loopgraven te besparen185. 

Uiteindelijk zal René Buysse in maart 1918 onder het commando vallen van de 

jonge artilleriecommandant Gustave Rolin. Hij is één van de 5 zonen uit een gezin 

dat bevriend is met Cyriel en Arthur Buysse. Na zijn dood op vijf mei neemt zijn 

broer Henri186 het commando over. Het zwaar geschut van de batterij van de 

Rolins, waarin René dient tot het einde van de oorlog zal een cruciale rol spelen in 

                                                           
179 Toch volgens een grote lege omslag met dit opschrift. Archief AB.  

180 CB aan AB, Londen, 10.08.1916, MCBG, XX, p41-42. 

181 Van Parys, J. oc., p517. 

182 Het Cecil Strand Hotel in Londen is het hotel waar de Buysses tijdens de oorlog verbleven. Het is 

tevens het adres van het secretariaat van Het Boek van de Soldaat. 

183 Buysse, A. (1918), Voor België naar Zuid-Amerika, p1.  

184 CB aan AB, 10.8.1916, MCBG, XX, p41-42. 

185 Nelly Buysse aan Fanny Lava, Londen, 20.8.1916 (in: Van Parys, J., oc., p518.) 

186 De latere socialistische senator en minister.  
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het bevrijdingsoffensief van najaar 1918.187 Van de vijf broers overleven er maar 

twee de oorlog. Hun zus Germaine wordt na de oorlog Renés eerste vrouw.  

Aan de vele aantekeningen en schematische notities die bewaard zijn 

gebleven in zijn persoonlijk archief, blijkt duidelijk dat Arthur Buysse veel 

voordrachten met zijn missie naar Zuid-Amerika als onderwerp heeft gehouden. 

Sporen van voordrachten vonden we terug voor de Liberale Kring van de 4de wijk, 

de Liberale Kring Rabot en Brugse Poort, ook in Nederland zelf heeft hij nog 

voordrachten gegeven. Hij schreef er ook een massa artikels over, tot in 

jeugdtijdschriften toe188 Arthurs reisverslag zal vanaf 11 oktober tot 10 februari, 

ongeveer gelijktijdig met Cyriels reportage ‚Achter het Front‛, als feuilleton in de 

avondeditie van De Telegraaf verschijnen189. Deze feuilletonreeks wordt 

uiteindelijk, met een laatste hoofdstuk over de bewogen terugreis, in boekvorm 

uitgegeven bij van Dishoeck.190  

Het mag duidelijk zijn dat de exotische verhalen kleur zorgden voor kleur  

in de grauwe jaren op het einde van en vlak na de oorlog.  

 

Vlaams-Belgisch Verbond – Troebelen met de activisten? 

Met de reiservaringen van Zuid-Amerika en de ontmoeting met Mata Hari nog 

vers in het achterhoofd, moet Arthur Buysse bij zijn terugkeer in Den Haag 

ongeveer dezelfde indrukken als Cyriel hebben na diens frontervaringen.  

‚Maar toch heeft mij één ding bij mijn terugkomst getroffen, (<). Dat is de 

kalmte, die een weinig op slaperigheid gelijkt en de rustigheid, die bijna die van een 

doodsslaap is, welke het land en het Hollandsche volk (thans) eigen zijn. Men is 

verbaasd, en men zou bijna lust hebben ze door mekaar te schudden.‛191 

Op initiatief van Arthur Buysse, die als voorzitter-secretaris van de Haagse 

parlementaire groep aanwezig is op een diner dat op kerstavond word aangeboden 

aan de Antwerpse correspondent van De Telegraaf August Monet192, sturen de 

aanwezigen volgend telegram aan de directie en hoofdredactie van de 

Amsterdamse krant:  

                                                           
187 Van Parys, oc., p543.  

188 Onder andere artikels verschenen in Athénée Belges (sd) en La Patrie Belge (12.4.1919). Archief AB.  

189 Van Parys, oc., p896. 

190 Buysse, A. (1918) Voor België naar Zuid-Amerika. 

191 CB in “Wat treft den vreemdeling in Holland?” uit De Telegraaf van 6.10.1916. Zie: Van Parys, oc., 

p520. 

192 Van Parys, oc., p522. 
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‘Belgen vergaderd aan banket om hunne sympathie te betuigen aan den 

vaderlandschen moed van Monet, brengen u dankbare hulde voor de onvergetelijke 

diensten door u aan de Belgische zaak bewezen.’193  

Het leidt geen twijfel dat tijdens dit diner de gesprekken en discussies vooral 

zouden gaan over de vernederlandste Gentse universiteit die de Vlamingen eind 

oktober van de Duitsers als vergiftigd geschenk kregen. Het drijft de 

tegenstellingen tussen passivisten en activisten ten top. 

 

Zolang België bezet is zet Arthur Buysse alle persoonlijke en partijpolitieke 

grieven opzij. Hij wil de bundeling van alle krachten tegen de bezetter mogelijk 

maken. Zo toont hij zich net als zijn broer Cyriel aanvankelijk bereid de 

beginselverklaring van het Vlaams-Belgisch Verbond te onderschrijven. Dit verbond 

is een initiatief rond Van Cauwelaert, bedoeld om de activisten de wind uit de 

zeilen te nemen. Voornaamste programmapunten van het verbond zijn de 

volledige ‘gelijkheid in feite zoowel als in rechte’ van Vlamingen en Walen in 

België en de erkenning van de eentaligheid in Vlaanderen. Anderzijds worden elke 

vorm van buitenlandse inmenging en elke taalhervorming die ‘het bevrijdingswerk 

van België’ in de weg staan, afgewezen. Deze punten vormen een (Belgisch) 

compromis dat bedoeld is om alle partijen tevreden te houden en juist daarom niet 

anders kan dan dubbelzinnig zijn.  

Uit aversie tegen het anti-Belgische activisme, waar hij van vindt dat zijn 

collega volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert zich niet genoeg van distantieert, 

verdedigt Arthur vanaf 1916-1917 de standpunten van de Ligue Patriottique flamande 

en de eveneens door franskiljons bestuurde Belgische comités in verschillende 

Nederlandse steden. Op de vraag van het Scheveningse comité naar de mening van 

de Belgische parlementairen in Den Haag over de von Bissunguniversiteit en over 

de bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonië vinden we volgende 

typoscript in het archief. Nogal voorspelbaar schrijft hij dat de universiteit na de 

bevrijding natuurlijk dicht moet, dat de bestuurlijke scheiding ongedaan moet 

gemaakt worden en dat activisten als landverraders moeten terechtstaan194. 

Bovenaan staat er met de hand bijgeschreven: ‘Van Cauwelaert n’a voulu pas 

répondre’195. Het typoscript is getekend 2 april 1917. Op 4 en 5 april begint Leonce 

Du Castillon in zijn Belgisch Dagblad een campagne waarin Van Cauwelaert en zijn 

weekblad Vrij België als activisme wordt aangewreven196. De stichtingsvergadering 

van het Vlaams-Belgisch Verbond op 30 april wordt bijgewoond door Arthur, maar 

                                                           
193 Van Parys, J., oc., p523. 

194 AB aan Comité Belge de Scheveningen, 2.3.1917 in: archief AB.  

195 Ook Huysmans weigerde in te gaan op de vragen van het bestuur van de Belgische Comités. Zie 

hiervoor Van Parys, oc., p898. 

196 Van Parys, J., oc., p530. 
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niet door zijn broer. Aan het begin van de zitting lokt Arthur een procedure-

incident uit, dat alleen kan te verklaren zijn door zijn wantrouwen tegen Van 

Cauwelaert. Als deze, als voorzitter, weigert een motie waarin het activisme wordt 

veroordeeld ter stemming te leggen voor het statuut van het verbond is 

goedgekeurd, trekken Arthur en Cyriel zich samen met nog twee andere stichtende 

leden terug. Op 2 mei wordt in zowel het Belgisch Dagblad als in de NRC volgend 

artikel, ondertekend door Arthur en Cyriel Buysse, Jan Danneels en Leo Van 

Puyvelde, gepubliceerd:  

  ‘De ondergeteekenden, wier namen verschenen zijn onder het manifest tot 

oprichten van een Vlaamsch-Belgisch Verbond, kunnen zich niet ten volle 

vereenigen met den geest, gebleken op de stichtingsvergadering en verklaren 

hiermede geen deel uit te maken van het Vlaamsch Belgisch Verbond.’197 

Van Cauwelaert repliceert onmiddellijk met een brief aan het Belgisch Dagblad:  

‘De Geest welke op de stichtingsvergadering geheerscht heeft was volkomen 

dezelfde als deze, welke duidelijk sprak uit het voor-manifest, dat bewuste heeren na 

zorgvuldige kennisneming enkele dagen te voren hebben ondertekend. 

Arthur moet van mening geweest zijn dat de passage waarin gezegd wordt dat er 

tijdens de bezetting geen sprake kan zijn van bestuurlijke scheiding de indruk wekt 

dat in de periode na de oorlog daar wél over te praten valt. Dit zou moeilijk te 

combineren zijn met de ‘nationale eenheidspolitiek’ die alle partij- en andere 

politieke programma’s op het tweede plan zette. Eendracht moest voor alles gaan, 

het terugwinnen van de integriteit van België was de prioriteit, dan pas kon men 

terug denken aan het oplossen van de Vlaamse, de sociale, en andere problematiek. 

Cyriel verklaarde zich blijkbaar solidair met zijn broer, hij was zelfs niet aanwezig 

op de oprichtingsvergadering.  

 

Nog in Den Haag en in dat jaar 1917 was Camille Huysmans bezig met het 

organiseren van de Tweede Internationale van Stockholm, in het neutrale 

Zweden. Omdat de conferentie met de steun van de Duitse socialisten wil 

proberen het einde van de oorlog te bespoedigen om levens van arbeiders aan 

beide zijden te sparen lokt ze bij de jusqu’auboutisten hevige reacties uit. Ze 

beschuldigen Huysmans van defaitisme en zelfs van landverraad. Zelfs 

socialistisch partijvoorzitter Emile Vandervelde in Le Havre steunt hem niet. Het 

zou interessant zijn te weten wat Arthur Buysse over dit initiatief dacht. Van 

Parys stelt dat we het van Cyriel niet kunnen weten maar dat Huysmans in 1932 

laat uitschijnen dat Cyriel Buysse de Internationale een warm hart toedroeg. 

Liberaal Belgicist August Monet repliceerde hierop door in zijn Nieuwe Gazet te 

schrijven:  

                                                           
197 Van Parys, oc., p530. 
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‘(<) Onze omvang met de gebroeders Cyriel en Arthur Buysse laat ons toe 

te zeggen dat beiden Stockholm onbewimpeld hebben afgekeurd (<).’198  

Wat Arthur betreft lijkt dit laatste te kunnen opgaan. Al zijn de Buysses 

overtuigde pacifisten en is elke dode er één teveel, Arthur staat als parlementslid 

duidelijk op één lijn met de regering in Le Havre. Allicht zal hij ook weinig 

vertrouwen hebben in vredeswil van de Duitse socialisten. Dit blijkt ook na de 

oorlog nog uit zijn standpunt over amnestie voor de activisten. Hij is een 

verdediger van de Belgische neutraliteit, en blijft, publiekelijk althans, de regering 

voorstaan. We kunnen dus niet zeker weten wat Arthur over Huysmans initiatief 

dacht, maar alles wijst erop dat Buysse hem in dit niet steunde. 

 

 

Oorlogsschade: 

 In de winter van 1915 werden de branderij en het magazijn van de 

cichoreifabriek in Nevele in de as gelegd. Tijdens de oorlog werden er 

trekpaarden opgeëist en moest de fabriek ook elke maand ‘een grote hoeveelheid 

gebrande en gemalen cichorei’ aan de bezetter leveren, die vervolgens per schip 

naar Duitsland werd getransporteerd.199 Alice Buysse wijst dus in de eerste 

naoorlogse belastingaangifte met reden op de ‘conditions défavorables’ waarin de 

fabriek tijdens de oorlog moest werken maar niettemin sluit de balans voor de 5 

oorlogsjaren af met een nettowinst van meer dan 100.000 fr. Arthur Alice en 

Cyriel hebben als hoofdaandeelhouders dus 87.500 fr. dividenden te verdelen. 

Bovendien trekt de productie zo snel weer aan dat de winst al in 1920 valt onder 

de belasting op de ‘uitzonderlijke winsten’  

 

Tijdens de oorlog is niet alleen Arthurs buitenverblijf langs het Schipdonkanaal in 

Landegem opgebrand terwijl ook een eigendom in Oudenaarde is kapotgeschoten. 

In Gent werden zijn huizen door de Duitsers ontdaan van alle voor hen nuttige 

metalen en wol.  

  In dit opzicht werd hij benaderd door de Association des Sinistrés de la 

Flandre Occidentale. Dit was een vereniging voor Oost-Vlamingen die lobbyde voor 

schadevergoedingen voor oorlogsschade. Omdat minister de Brocqueville niet 

reageerde op hun vragen200 - in 1916 had die wel dringender zaken te doen - 

wilden zij zich ‘laten seconderen en bijstaan door senators en volksvertegenwoordigers’ 

om zo meer gewicht in de schaal te werpen.  

                                                           
198 Van Parys, J. oc., p534. oorspronkelijk: De Nieuwe Gazet, 31.7.1932. 

199 Janssens, A., (1987) „de cichoreifabriek Buysse-Loveling‟ in: Het land van Nevele, 2, p79. 

200 Association des Sinistré aan AB, 13.04.1916. Archief AB.  
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Apres guerre 

‘Een wel zeer gematig flamingant’201 

Gent was een speciale situatie. Overal in het land beginnen de liberale besturen de 

noodzaak in te zien om te vervlaamsen, uitgezonderd de steden Gent en Brussel. 

Brussel wordt overheerst door de Franstaligen, de liberale partijtop is immers nog 

altijd Franstalig én Fransgezind. In Gent is het de franskiljonse minderheid die 

alles op alles zet om de stad in hun greep te houden en de Vlamingen buiten spel 

te zetten. 

De liberale associatie te gent was nog steeds in handen van een groepje ‘fransdolle 

franskiljons’ rond Braun. Zij werden gesteund door de Flandre en hielden de 

Gentse liberalen aan een strakke leiband. Ze ‘dwong’ de flaminganten van de 

harde lijn zich af te scheuren wat onder andere resulteerde in de scheurlijst van 

Help U Zelve. 

De vergelijking met een wild dier in de val zou gemaakt kunnen worden. Er was 

een heel bitse strijd aan de gang waar iedereen met modder gooide. Onzinnige 

argumenten en verdachtmakingen waren schering en inslag. Bijvoorbeeld op het 

liberaal congres te Brussel op 16.10.1920: Hoste jr. die een profranse motie Braun 

wou bestrijden werd uitgefloten door de Fransdolle zaal. Op het liberaal congres 

van 19.3.1922 wou men de eendracht in de partij bewaren: de Vlamingen werden 

terug in de liberale moederschoot genood, Mààr Gent en Brussel werden hier 

buiten beschouwing gelaten! 

Ook Hendrik Keurvels was iemand met een dalende Vlaamse enthousiastheid. 

Maar ook bij de socialisten was Anseele iemand met deze eigenschappen. 

Waar het in de beginperiode erop lijkt dat de discussies puur parlementair, 

politiek zijn, verworden ze steeds meer tot een mediamiek gevecht naarmate meer 

eisen van de Vlamingen worden ingewilligd.  

Terwijl Cyriel Buysse in de jaren na de oorlog meer opschuift naar het 

kamp van de Vlaamse Beweging202,  laat Arthur zich in zijn aversie van het 

activisme gebruiken door de Union pour la défense de la langue française à l’Université 

                                                           
201 Uitspraak van Maurits Basse in zijn werk naslagwerk over de Vlaamse Beweging. (1930) 

202 Cyriel laat zich onder meer ontvallen dat „de Vlaamse beweging in het algemeen de holle retoriek van 
de taalcongressen en Guldensporenvieringen is ontgroeid en oneindig veel [heeft] gewonnen in breedte 
en diepte‟. Van Parys, oc.p591. Ook heeft hij met Jan Bron (1920) een (door het KNS geweigerd) 

toneelstuk dat voor de tijd en voor Buysse redelijk mild is voor het activisme. Wel blijft hij zich afzetten 

tegen flaminganten die lijden aan een irrationele afkeer van alles wat Frans is. (ibid., p581)  
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de Gand die de vernederlandsing van de universiteit probeert tegen te houden. Als 

Frans Van Cauwelaert zijn vooroorlogs wetsvoorstel inzake de vernederlandsing 

van de universiteit begin februari 1920 opnieuw indient komt Arthur voor de dag 

met een tegenvoorstel, een amendement dat voorziet in de oprichting van een 

nieuwe Nederlandstalige universiteit in Vlaanderen met behoud van de Franse 

universiteit in Gent.  

Als Arthur in 1919 herverkozen wordt heeft hij dat te danken dat hij tijdens 

de oorlog van leer trok tegen het activisme en de Duitse vernederlandsing van de 

universiteit. Zo bleef hij voor de Liberale Associatie, waar hij nog altijd 

ondervoorzitter van was, aanvaardbaar als kandidaat. En in de patriottische sfeer 

die vlak na de oorlog nog heerste was zijn houding in casu nog geliefd bij de 

stemmers. Maar in aanloop naar de verkiezingen van 1921 heeft hij met 

voornoemd amendement de steun van de Vlaamsgezinden definitief verloren. Er 

waren feller Vlaamsere alternatieven als de Frontpartij ten tonele gekomen, en met 

de definitieve toepassing van het AES was het relatieve overwicht van de 

franskiljonse meerstemmigen definitief voorbij. Het Laatste Nieuws publiceert op 

9 oktober in extenso een rabiaat flamingantische speech waarvan pas op het einde 

van het stuk duidelijk wordt dat het antipropaganda was.  

‚De redevoering die wij in den mond gelegd hadden van den h. Buysse was 

een oude redevoering van wijlen Jan van Rijswijck, den volksgeliefden liberalen 

burgemeester van Antwerpen. Droomen zijn bedrog!‛203 

Voor de Kamerverkiezingen van 1921 staat Buysse op de derde plaats, na de echte 

franskiljonse kandidaten Emile Braun en Albert Mechelynck. De verkiezingsuitslag 

betekent de pijnlijkste nederlaag van zijn politiek carrière. Zijn zetel is de enige 

zetel die die verkiezingen verloren gaat voor de liberalen in het arrondissement 

Gent-Eeklo. Het is bij deze verkiezingen dat er, bij een liberale overwinning, zelfs 

sprake zou zijn van een ministerpost, aangezien hij nu op het hoogtepunt van zijn 

politieke macht staat.  

 

Direct na de oorlog startte Arthur in samenwerking met Adolf Buyl en Albert 

Thooris de krant De Klok op. een Vlaams blad dat de passivistische politiek 

verdedigde en de activisten veroordeelde. De krant had maar weinig lezers en 

maakte al van bij de start verlies.  Ze werd in leven gehouden tot net na de 

verkiezingen van 1919 zodat men haar meer de allures gaf van 

                                                           
203 Knipsel uit Het Laatste Nieuws, 9.10.1921. Archief AB.  
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verkiezingspropaganda. De Klok kon het tij niet helpen keren voor de flamingante 

liberalen.  

In de kamerbijeenkomst van 25 januari 1921 is het amnestiedebat bijzonder bitsig. 

Het is tijdens deze debatten in de kamer dat Arthur bijzonder snedig uit de hoek 

komt tegen Huysmans en Van Cauwelaert, die pro amnestie waren. Bijzonder 

snedig zo blijkt: 

‚Un mot a M Huysmans. J’ai dit, jadis, que j’étais partisan de la flamandisation de 

l’université de Gand. Mais pendant la guerre, quand j’ai vue les excès des 

allemands, quand j’ai vu que les gantois ne voulaient pas de cette transformation, je 

me suis rendu compte que je ne pouvais persister dans mon idée première. Je ne suis 

pas seul de cet avis.‛  

 

 

 

NV Buysse-Loveling 

Hoewel de beheerders van de NV Buysse-Loveling hun werknemers naar de 

normen van de tijd goed behandelen is het niet verwonderlijk voor een 

grotendeels liberale familie dat hun manier van zakendoen zeer liberaal is. Ze 

proberen dus met zo weinig mogelijk personeel een zo hoog mogelijk rendement 

op de goedkoopst mogelijke manier te handhaven. Dit wil natuurlijk zeggen dat 

het gros van de werknemers vrouwen zijn.  

In 1926 hebben de beheerders 108.000 fr. aan dividenden te verdelen terwijl 

ze slechts 84.500 fr. lonen uitbetalen204. Dat niet alles altijd tussen werkgevers en 

werknemers koek en ei is blijkt uit een correspondentie van begin 1926 tussen 

Alice en haar broers. Alice is namelijk op wintervakantie en wordt door haar 

broers van de gang van zaken op de hoogte gehouden. Meteen ook de enige reden 

waarom het conflict is gedocumenteerd. Het kwam bijna tot een staking uit protest 

van een weigering om het uurloon van de weegsters met 1 centiem te verhogen. 

Het lijkt erop dat Alice bij haar thuiskomst – de broers hadden het spel zo 

gespeeld dat er geen beslissing kon genomen worden vooraleer Alice terug was – 

de raad van Arthur heeft opgevolgd. Wegens het gebrek aan vrouwelijke 

                                                           
204 Janssens, A. (1987). "De Cichoreifabriek Buysse-Loveling te Nevele." Het land van Nevele(2): pp69-

103. 
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arbeidskrachten in Nevele vond die het verstandigste de weegsters te betalen ‘ce 

qu’il vaut’.205 

 

Met tegenzin terug naar Brussel. 

Arthur raakt dan wel niet verkozen in 1921, maar kwam na het overlijden van 

stad- en partijgenoot Albert Mechelynck in maart 1924 terug in het parlement. In 

het ‘satiriek weekblad’ Pallieter werd hij negen maand later door Filip de Pillecijn 

vereerd met een hoofdartikel.  

‚Ja vrienden, daar bestaat te Gent iets dat Tuurken Buysse heet en dat in de 

Kamer zit. Het is een zeer braaf ventje dat op een kasteeltje woont en zeer stil is in 

de Kamer.‛206  

Het is een goedkoop spotartikel dat - geheel conform de huisstijl van Pallieter 

inzake politieke tegenstrevers – wel zeer éénzijdig de figuur van Arthur Buysse 

besmeurde. Zonder zich goed te willen informeren haalt De Pillecijn gemeen uit 

naar Arthur. Een politieke afrekening lijkt niet ondenkbaar als men weet dat De 

Pillecijn de eerste naoorlogse redactiesecretaris van Van Cauwelaert’s krant De 

Standaard is. Volgens Van Parys ontgeld ook Cyriel Buysse meermaals in recensies. 

Hij laat na te vertellen over de belangrijke rol die Arthur tijdens de oorlog in 

Nederland speelde in de organisatie van hulp aan de vluchtelingen, 

gedeporteerden, krijgsgevangen en andere oorlogsslachtoffers. Voor het overige 

valt niet te loochenen dat Arthur slechts een schim was van de energieke Vlaamse 

liberaal die hij eens was. De naoorlogse Belgische politiek wordt meer nog dan 

vroeger ontsiert door het gekonkel van flaminganten en franskiljons, en in dit 

klimaat zijn de compromissen waar Buysse altijd fervent voorstander van was 

totaal uit de tijd.  

Het is tragisch te zien hoe hij zich laat inspannen als partijpaard voor de 

manoeuvres van de Franstalige partijtop en zo het laatste restje krediet bij de 

flaminganten verliest. Hij zakt het diepst van al weg in zijn gehele politieke 

loopbaan als hij zich door zijn fractie met een parlementaire vraag over de 

opportuniteit van de benoeming van Stijn Streuvels tot officier in de Leopoldsorde 

in het parlementaire vuur laat sturen. Te meer daar zijn broer in die tijd met 

Streuvels in de Van Loonjury zat207 

In een brief aan Alice van begin januari 1926, vlak voor het einde van het 

kerstreces, blijkt maar al te zeer hoe alleen en verbitterd hij zich in de politiek voelt.  

                                                           
205 verschillende brieven van Cyriel, Arthur en Alice Buysse, januari en februari 1926. Archief AB; mapje 

„opération bon papa‟ 

206 De Pillecijn, F. „Arthur Buysse‟ Pallieter, 14.12.1924, p2-3. 

207 Van Parys, oc., p639.  
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‚We hervatten dinsdag onze werkzaamheden in de Kamer. Het interesseert 

me niet meer! Ik zal doen wat mijn plicht me gebiedt en niets méér dan dat.‛208 

Op 16 juni 1926 zou Buysse de minister van landbouw en openbare werken 

interpelleren over de situatie van de Belgische horticultuur en het kader van de 

‘quarantine order nr. 37’ van de VS waardoor elk horticultureel contact met de VS 

verboden is. Maar omdat Arthur op dit moment al te erg ziek is vervangt de 

andere Gentse gedeputeerde, de Saegher, hem.  

De Saegher meldt dat het wel over het vakgebied van zijn vriend Buysse 

gaat en niet over dat van zichzelf, hij laat duidelijk blijken zijn orders van Buysse 

gekregen te hebben209. De voorbereidingen die De Saegher kreeg moeten gezien de 

uiteenzetting die deze in het parlement gaf zeer omvangrijk en tijdrovend geweest 

zijn, zeker als men in overweging neemt Arthur al doodziek was. Uit deze 

interpellatie en meerdere brieven geschreven op het einde van zijn leven, blijkt dat 

Arthur zich is blijven inzetten voor zijn idealen en dat hij probeerde zijn plicht 

tegenover zijn kiezers tot het einde na te komen. Zelfs Louis Franck schrijft in een 

brief dat het bewonderenswaardig was dat iemand in zijn toestand nog om 

anderen bezorgd is.210 

 

 

Arthur is ziek 

Eén en ander kan uitgelegd worden door de slepende ziekte waaraan Arthur leidt. 

Sinds maanden lijdt hij aan pijnlijke en afmattende darmstoornissen die hij 

probeert te negeren. Begin 1926 laat hij eindelijk een radiografisch onderzoek doen 

waaruit blijkt dat hij darmkanker heeft. Hij wordt echter in de illusie gelaten dat 

het om hemorroïden gaat. Cyriel en Alice zijn wel op de hoogte. De briefwisseling 

tussen Alice, Arthur, Cyriel en enkele dokters is bewaard gebleven in het archief 

van Arthur en vormt een schrijnende kroniek van die periode. Het is een snelle 

opeenvolging van verschillende emoties: hoop en wanhoop, berusting en 

opstandigheid, onzekerheid - ook vanwege tegenstrijdige opinies van artsen en 

specialisten uit Gent, Brussel en Den Haag. Arthur probeert zichzelf en Augusta 

voor te houden dat hij aan de beterhand is. Maar Augusta weet meer dan hij 

vermoedt maar zelfs zij is niet volledig op de hoogte. 

« Je viens de voir Arthur Buysse, son état morale est excellent. Il est 

convaincu être une hémorroïdaire constipé et le toute petite hémorragie qu’il avait 

eu avant-hier lui apparaît comme bienfaisante pour décongestionnez ses 

hémorroïdes internes. 

                                                           
208 AB aan Alice Buysse-de Keyser, 7.1.1926. Archief AB.  

209 „séances du mercredi matin 19.6.1926‟, Annales Parlementaires. Archief AB. 

210 Louis Franck aan AB,  1926. Archief AB.  
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Madame Buysse - qui sait le 3/5 de vérité – est très précieuse par entretenais la 

bonne humeur de notre cher malade: elle se trait vraiment bien. » 211 

Cyriel is op een hopeloze queeste om ergens een specialist te vinden die Arthur kan 

genezen. Doch, van alle specialisten die hij raadpleegt krijgt hij te horen dat de 

kanker in een te ver stadium is om nog genezen te worden. Zelfs een operatie – 

zonder enige garantie én met het risico dat Arthur de ingreep niet overleeft - zou 

maar enkele maanden respijt kunnen brengen. 

Uit een interview met Livine Verschoore-Sevens212 weet Van Parys dat 

volgens de familieoverlevering kanker een familiale plaag is. ‘Ils sont tous morts de 

cancer’, zowel Arthur als Cyriel als René Buysse.213  

Cyriel was van plan oudejaar bij Alice en Edmond in hun winterverblijf in 

Nice te vieren maar schrijft Arthur dat hij in Parijs door motorpech is 

opgehouden214. Het lijkt echter aannemelijk, en ook Van Parys is die mening 

toegedaan, dat Cyriel wegens Arthurs slechte gezondheid afziet van verder 

zuidwaarts te reizen. In elk geval keert hij terug naar Deurle en later naar Den 

Haag. Op 26 januari schrijft hij Alice een brief doordrenkt met de gedeprimeerde 

sfeer die in familie hangt.  

‚Zelf heb ik alle reisplannen voor deze winter definitief opgeborgen. Ik maak 

trouwens helemaal geen plannen meer. Ik heb alleen intenties. Ik denk hier te 

blijven tot vrijdag in acht dagen. Op zaterdag zal ik in Nevele A. weerzien en tot op 

zekere hoogte een nieuwe indruk krijgen. Ik zal twee of drie weken in Deurle 

blijven, daarna terug naar hier215 (<) Maar God weet wat er kan gebeuren en me 

noodzaken mijn plannen te veranderen! < Het is allemaal verschrikkelijk en 

hartverscheurend. Ik zal moeten wennen aan die vreselijke gedachte. Ik probeer te 

leven zoals ik gewoon ben maar die nachtmerrie laat me nooit los. ‘t Is mijn laatste 

gedachte als ik ga slapen en het eerste waar ik aan denk als ik wakker word.‛216 

 

Begin februari loopt Cyriel Den Haagse artsen af met de radiografie van Arthur. Zij 

geven hem de meest tegenstrijdige adviezen. 

‚Sinds ik de radiografie heb gaat er zo goed als geen dag voorbij zonder dat 

ik artsen of ander specialisten ga consulteren. (<) Ik vraag me af of de optie van 

                                                           
211 Dr. Vernieuwe aan “Madame”, Gent, 31.1[1926], Archief AB. Madame moet vermoedelijk Alice of 

Madeleine Buysse zijn. 

212 Weduwe van de kleinzoon van AB.  

213 Als hij om verduidelijking vraagt krijgt Van Parys wel van Nadine Buysse, kleindochter van CB, te 

horen dat niemand echt weet waaraan Cyriel is gestorven. Van Parys, oc., p940. 

214 CB aan AB, 29.12.1925.  

215 Hier = Den Haag. 

216 CB aan Alice Buysse, Den Haag, 26.1.1926 (or. Fr.), Archief AB.  
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een stoma in de gegeven omstandigheden niet het minste kwaad zou zijn: dat zou 

Arthurs leven kunnen verlengen, weliswaar met dat verschrikkelijke ding aan zijn 

zijde, maar Claus217 heeft daar toch zeven jaar mee geleefd en dat heeft hem niet 

belet vrolijk en tevreden te zijn.‛218 

Op zeven februari heeft hij in Nevele een afspraak met Arthur in verband met de 

sociale troebelen in de NV Buysse-Loveling. In zijn verslag aan Alice schrijft hij 

dat hij de indruk heeft dat Arthur nog steeds niet weet of wil weten hoe erg het 

met hem gesteld is. ‚Il se croit en bonne voie de guérison.‛219 De ironie wil dat ook 

Arthur verslag schrijft aan zijn zus en daarin ongerust meldt dat Cyriel er ouwelijk 

en gedeprimeerd uitzag.220 Meer nog, Cyriel vertelde dat hij steeds meer last heeft 

van hardhorigheid.221  

In diezelfde brief aan Alice blijkt dat Arthur wel degelijk rekening houdt met een 

slechte afloop.  

‚we zijn allemaal ter dood veroordeeld, waarom dan een resultaat willen dat 

niemand kan bereiken?‛222 

Begin mei schrijft Arthur het artikel ‚De Ware Politiek‛ in De Vrouw-La Femme. De 

kans is groot dat Arthur, nu ook hij de hoop op genezing moet hebben opgegeven, 

dit artikel als zijn politiek testament beschouwde. Het is een reactie op een artikel 

in Vooruit over massale stakingen in Engeland. Hij zet zich nog een laatste keer 

sterk af tegen het populair socialistische idee van de klassenstrijd.  

‚De ware politiek in België moet bestaan in het harmoniseren der 

verschillende belangen, en niet in het bestrijden van schijnbaar tegenstrijdige 

standpunten. De ware demokratie erkent aan iedereen een plaats in de zon, en 

miskent niemand. (<) De hoofdrol der demokratische politiek is een taak van 

verzoening, niet een plicht van klassenhaat.‛223 

De familie probeert Arthur zachtjes te overtuigen om het risico van een operatie te 

ondergaan. Dat de zieke daar niet happig op is blijkt uit volgend fragment uit de 

brief van Cyriel aan Alice:  

                                                           
217 Cyriel verwijst naar zijn in 1924 overleden goede vriend en kunstschilder Emile Claus. 

218 CB aan Alice Buysse, Den haag, 3.2.1926.(or. Fr.) Archief AB.  

219 Idem, Deurle, 7.2.1926. Archief AB.  

220 AB aan Alice Buysse, Gent, 7.2.1926. Archief AB.  

221 Cyriel zelf maakt hier geen vermelding van, vermoedelijk was het een uitvlucht om Arthur de ware 

reden van zijn zorgen te verhullen. 

222 AB aan Alice Buysse, Gent, 7.2.1926. Archief AB.  

223 Buysse, A. „De Ware Politiek‟, De Vrouw-La Femme, 15.5.1926, p2-3. (Orgaan van de Vereniging der 

Liberale Vrouwen van Gent.); Op het knipsel in het familiearchief staat met de hand geschreven: 

„dernier article écrit par Arthur‟ 
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« A un moment donné Augusta, avec trop peu de tact à mon sens, laisser 

échapper le mot ‘opération’. Aussitôt Arthur devient furieux. Jamais ! s’écrie-t-il, à 

moins que je ne sois a la toute dernière extrémité. Plutôt un coup de révolver. » 

Desondanks kan men, na verloop van kostbare maanden, Arthur toch ompraten. 

Hij wordt behandeld in het Institut Moderne. De media brengen eind augustus het 

nieuws dat de operatie van Arthur goed verlopen is.224 Iedereen hoopt het beste, 

maar ondanks alle geruststellende berichten over volksvertegenwoordiger Buysse 

is iedereen die enigszins bekend is met Arthur op de hoogte van diens 

gezondheidstoestand, en Paul Henen225 moet waarschijnlijk ook het 

overlijdensbericht al klaar hebben. Uit brieven van onder andere Emile Braun blijkt 

dat men zelfs dan nog blijft hopen op een onverwachte genezing.  

« J’apprends (<) que vous venez de sortir une opération et qu’elle a 

parfaitement réussi. J’ai été particulièrement heureux de cette dernière nouvelle car 

vous savez combien j’ai toujours eu de sympathie pour vous. »226 

Ook van minister Louis Franck zijn de wensen tot herstel, vanuit diens eigen 

ziekbed, bewaard gebleven227. 

Toch wordt Arthurs herstel beperkt tot aan het begin van de herfst. Zo 

maakt hij ook nog een laatste familiedrama mee. Als Madeleine op een dag 

thuiskomt van een ziekenbezoek aan haar vader treft ze haar echtgenoot, Paul 

Verschoore, levenloos aan. De verklaring wordt gezocht in zakelijke problemen. Hij 

zou als bankier het geld van zijn cliënten zijn in ongunstig verlopen speculaties 

hebben verloren. Of dit de volledige toedracht is, is verre van zeker. Van Parys 

heeft het over het stukgelopen huwelijk met Madeleine228, en in een werk van 

Nicole Verschoore229 heeft zij het over mysterieuze gebeurtenissen tijdens de oorlog 

die van Paul een andere, gedeprimeerde man maakten.230  

Madeleine bleef achter met twee kinderen van 13 en 14 jaar en ging bij 

Augusta inwonen.  

                                                           
224 Paul Henen, „Mort d‟Arthur Buysse‟ LFL, 29.9.1926, p1.  

„Les Communiqués optimistes que nous avions publiés sur son état,dans l‟intention de reconforter notre 
pauvre ami – qui les lisait- ne trompaient pas ceux qui savaient‟.  

225 hoofdredacteur van La Flandre Libérale. 

226 Emile Braun aan AB, Destelbergen, 24.8.1926. Archief AB. 

227 « C‟est la première lettre qui j‟aurais pu écrire de mon lit. » Louis Franck aan ABB en AB, Antwerpen, 

30.08.1926. Archief AB.  

228 Van Parys, oc., p920. 

229 Achterkleindochter AB. 

230 Verschoore, N. (2005), Le Mont Blandin, Brussel. Paul Verschoore verdiende tijdens de oorlog het 

Légion d‟Honneur door verdiensten aan Frankrijk. Volgens wat Nicole Verschoore laat uitschijnen is 

nooit geweten wat die verdiensten juist inhielden.  
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La mort d’Arthur Buysse 

Op 29 september zal Paul Henen in LFL met een lovend uitgebreid voorpagina-

artikel melden dat ‘Arthur Buysse s’est était doucement cette nuit’. Hij overleed in het 

hospitaal. Hij werd er omschreven als een ‘bon Flamand, ardent libéral, Belge loyal’, 

die door zijn hartelijkheid in tal van kringen vrienden had gemaakt.231.  

In het Volksbelang luidt het als volgt:  

‚De liberale Volksvertegenwoordiger voor Gent, h. Arthur Buysse, is l.l. dinsdag 

overleden in den ouderdom van 62 jaar, aan de gevolgen eener heelkundige 

behandeling.‛232  

De Gazette van Gent had het over Arthur als de ‚te vroeg gestorven en zoo populairen 

menschenvriend (<)zag alles op zulke gemoedelijk filosofische wijze‛233  

 

In het Vlaamsgezindere Het Laatste Nieuws was men soberder, men vermelde enkel 

het overlijden van de volksvertegenwoordiger en de plaats en datum van de 

begraving.234   

 

Testament 

In zijn testament bepaalde Arthur, naar goede familiegewoonte, dat hij geen 

priester aan zijn sterfbed wilde, en aan zijn graf bloemen noch toespraken. 

« Pas de cevés à mon heure dernière, je m’arrangerai bien avec le patron. 

Pas de fleurs, pas de couronnes et surtout pas de discours. –  j’en ai assez fait moi-

même pour en comprendre la valeur. Pas de monuments funéraires. Une prière et 

mon nom que ceux qui m’ont aimé puissent me découvrir. 

 J’ai été très heureux avec Tutor et Molo. »235  

Zijn bezittingen gingen allemaal naar Augusta die ermee mocht doen ‘que lui 

convient, soit sur ma part dans le firme Loveling Buysse, ou sur mes biens propres a 

Landeghem ou ailleurs, et cela jusqu’à épuisement de sa part‘. 236 De achtste juni 1922 

voegt hij een annex toe aan zijn testament zodat gegarandeerd kon worden dat na 

zijn overlijden de pachtovereenkomsten zouden blijven gelden.  

                                                           
231 Paul Henen, „Mort d‟Arthur Buysse‟ LFL, 29.9.1926, p1. 

232 s.a., „Dood van Arthur Buysse‟ in: Het Volksbelang, 1.10.1926, p2.  

233 Gazette Van Gent, 4.10.1926. knipsels archief AB.  

234 Het Laatste Nieuws, 29.9.1926 en 1.10.1926.  

235 Eerste testament AB, 1.1.1909. Archief AB.  

236 Testament AB, aanpassing van 28.3.1922.  
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Arthur Buysse werd met militaire eer begraven op het stedelijke kerkhof van Gent 

aan de Brugse Poort. Op dit ‘Geuzenhof’ had hij het gezelschap van Virginie 

Loveling en Paul Fredericq. Als zeven jaar later ook Cyriel sterft wordt hij in de 

grafkelder tussen die van Arthur en tante Virginie begraven. In 1982 wordt ook 

Augusta Beaucarne bijgezet in de grafkelder van Arthur.  

Alice en Edmond de Keyser-Buysse werden later bijgezet in de 

familiekelder bij Pauline Loveling op het katholieke kerkhof van Sint-

Amandsberg, waar ook het grafmonument voor Rosalie Loveling staat.  

Naast de gebruikelijke rist vooraanstaande aanwezigen237 die het heengaan 

van een volksvertegenwoordiger bijwoont, woonde - ondanks de burgerlijke 

begrafenis van Arthur - zelfs de pastoor van Landegem de gebeurtenis bij. Dit 

ontroerde Augusta zeer en toen ze hem bedankte voor zijn komst moet de pastoor 

gezegd hebben dat ‘le ciel est peuplé de braves hommes’238 Een gewaagde uitspraak 

van een priester over een man die zijn gehele leven de greep van de kerk op de 

Vlaamse bevolking wou ontwrichten.  

Voor een verdere volkstoeloop zorgden leden van de Liberale Kringen van 

Gent, Ledeberg, Sint-Amandsberg, Deinze, Eeklo, Merelbeke, Zaffelare, Zelzate, <  

De leden van de Liberale Kring Rabot en Brugse Poort hielden zondag na 

de begrafenis nog een defilé vanaf de Korenmarkt naar het kerkhof waar men 

nieuwe kransen ging leggen. Ook de andere liberale kringen stuurden hun 

vaandels voor deze optocht.239 

 

 

 

 

 

 

                                                           
237 Onder meer minister van Staat Huysmans; volksvertegenwoordigers Amelot, Braun, Boddaert, Buyl, 

Debruyne, Desaegher, Gillot, Siffer en Van Acker; senatoren Carpentier, Casier, De Bast, Debusschere en 

Ligy; burgemeester Vander Stegen met schepenen en gemeenteraadsleden; Gouverneur graaf de 

Kerckhove de Denterghem; professoren van de Universiteit van Gent, consuls, legerofficieren alsook de 

leden van het Hof van Beroep van Gent, de stafhouder van de orde der advocaten, substituten van de 

procureur, voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, van de handelsrechtbank en vrederechters, … 

(knipsels LFL en L‟étoile Belge, 2.10.1926: Archief AB) 

238 De Groote, S. (1997) „AB, Liberaal Volksvertegenwoordiger‟ in Het Land van Nevele, , XVIII, nr3, 

p187.  

239 LFL, 4.10.1926. Knipsels Archief AB.  
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VII. Conclusie 

 

Deze biografie biedt de mogelijkheid de persoon Arthur Buysse te situeren in een 

maatschappelijk en historisch kader. Arthur Buysse werd dus geboren in 

Landegem als tweede zoon uit een nijverige liberale familie. Zonder tussenkomst 

van de burgerlijke Gentse tak van de familie zou hij waarschijnlijk, zoals zijn 

vader graag gewild had, nijveraar zijn geworden. Het liep anders, het voorbeeld 

van zijn ooms in de advocatuur volgend vatte Arthur rechtenstudies aan en werd 

advocaat. Ook werd hij vanuit zijn omgeving, geheel naar de mode van de tijd, 

gestimuleerd om zijn artistieke zelf te ontplooien. De zakelijke nuchterheid van 

zijn vader echter zorgde ervoor dat kunst een - weliswaar fervent beoefende – 

vrijetijdsbesteding bleef. 

Nog meer dankzij deze familiale beïnvloeding werd hij een sociaalvoelende 

overgangsfiguur tussen het burgerlijke parlementarisme en de echte 

massademocratie. Hij streed voor de verbetering van de leefomstandigheden van 

arbeiders en kleine boeren, maar qua mentaliteit bleef hij toch wat van een 

paternalistische burgerman. De gebroeders Buysse bevinden zich in een gebied 

tussen socialisme en conservatisme. Ze zijn sociaal bewogen, soms hangen ze zelfs 

verdacht veel tegen het socialisme aan, maar toch blijven ze altijd ver genoeg van 

te radicale standpunten. Arthur wil hetzelfde als de socialisten. Hij vindt ‘de 

maatschappij verre van perfect<’240 maar de manier waarop hij het wil bereiken is 

niet die van revolutie en radicale veranderingen. Hij is voorstander van de 

langzame democratische weg. Hij en ook wel Cyriel houden nog vast aan oude 

gebruiken. Ze ijveren dan wel voor een menselijke behandeling van de sociaal 

zwakkere bevolking, maar behouden toch altijd hun mentale afstand tot het volk. 

Ze behouden een soort van aristocratische, paternalistische blik op de sociale 

problematiek. 

 

In zijn beginjaren als politicus bij de Liberale Associatie werd Buysse door de oude 

liberale Vlaamse garde van oom Paul Fredericq gezien als een arrivist die kostte 

wat het kost de oudere generatie wou vervangen. En tegelijkertijd werd hij door 

de Franskiljonse liberalen als Vlaamsdolle progressist beschouwd.  

Wat er ook van zij, het is een feit dat Buysse streed voor een 

democratisering van de Associatie. Dit viel natuurlijk niet in goede aarde bij de 

Franstalige partijtop die haar macht zo volledig zou verliezen. Maar ook bij 

Fredericq en de Vigne lijkt het er op dat ze vooral uit angst voor machtsverlies 

                                                           
240 Buysse, A. (1897). De anarchisten en de strafwet, Gent, J. Vuylsteke, p15. 



 - 95 - 

behoudsgezind reageerden. Ten slotte zouden de maatregelen waar Buysse voor 

streed toch de Vlaamse arbeiders, boeren en kleine zelfstandigen vooruit helpen.  

 

Na dit alles hopen we een portret te hebben geschetst van de figuur Arthur 

Buysse. Ook is zijn leven uitermate geschikt gebleken om een schets te geven van 

het Vlaamse sociaal-liberale politieke leven. We belichtten een minder in het oog 

springende zijde van het flamingantisme, een meer gematigde, liberale versie 

hiervan. Ook wordt nog maar eens de verwevenheid van de Gentse liberale elite 

aangetoond.  

 

Het is mijns inziens ook verfrissend om eens een wat gemoedelijker persoon in de 

schijnwerpers te plaatsen en niet weer de zoveelste biografie van een zogenaamde 

‘grote voorman’ die dan door de biograaf wordt afgeschilderd alsof het enkel en 

alleen aan zijn subject te danken is dat de wereld verder draaide. Volgens ons 

wordt er te veel aandacht geschonken aan de ‘grote figuren van de geschiedenis’, 

die zo post mortem de verwezenlijkingen van mindere goden van hun tijd 

opslorpen als eigen verdiensten. Zo komen deze ‘kleinere personages’ in de 

vergetelheid van de geschiedenis terecht en verwordt het historische verhaal tot 

weinig genuanceerde fictie. (In de voetsporen van reuzen <) Zo is er het 

voorbeeld van Van Cauwelaert tijdens de oorlogsjaren in Den Haag. Van 

Cauwelaert-biograaf Lode Wils vermeld oa. Arthur Buysse quasi niet en laat 

uitschijnen dat Van Cauwelaert de enige was die nuttig werk verrichte in Den 

Haag241. Arthur heeft zijn toekomstige biografen natuurlijk ook geen plezier 

gedaan door in de jaren twintig plots braaf de partijlijn te volgen. Zo werd hij een 

zwart schaap van het Vlaamse politieke leven. We hebben sterk het vermoeden 

dat mocht er niemand zijn die hem ‘een wel zeer gematigd flamingant’ kon noemen, 

er wel meer aandacht naar hem zou zijn gegaan. Ook broer Cyriel, neef Paul en 

tante Virginie zou men kunnen beschouwen als slechte familie als men voor 

onderzoekers in hun schaduw komt te staan. 

Om eerlijk te zijn vrees ik dat ik mijn doel, dichter bij Arthur Buysse te komen en 

hem te begrijpen, wat gemist heb. We zijn natuurlijk allerlei zaken over zijn leven 

te weten gekomen, maar naar mijn gevoel hebben we niet genoeg informatie 

kunnen verzamelen om de écht grote besluiten te kunnen trekken. We kunnen wel 

voorzichtig enkele bedenkingen en presumpties opperen maar we lopen het 

gevaar ons zoals zoveel biografen op glad ijs te begeven en van een muis een 

kudde olifanten te maken. 

Mijns inziens komt dit doordat het gevonden bronnenmateriaal nét dat ietsje te 

weinig informatie bezat, dat er in het persoonlijke archief van Arthur in de loop 

                                                           
241 Wils, L. (2000). Frans Van Cauwelaert en de barst in België: 1910-1919. Houtekiet, Antwerpen. 
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der jaren veel gesnoeid lijkt te zijn242 en ga zo maar door. Over de hoeveelheid 

materiaal kan ik achteraf, ondanks de eerste verwondering over de kwaliteit en 

kwantiteit van de bewaarde stukken en gepubliceerde gerelateerde werken, enkel 

maar besluiten wat Mary Terral ook al deed:  

‘What especially struck me *<+ is *<+ that however many letters, or 

photographs, or notebooks, people leave behind, we in the present never have access 

to the complete existence of those individuals from the past. We have to recognize, 

even as we construct our accounts of the dead, our predecessors, that there will 

always be something missing.’243 

Tenslotte mag men niet vergeten dat Arthur Buysse zijn verwezenlijkingen had! 

Zo stond hij aan de wieg van het sociaal-liberalisme zoals we dat vandaag nog 

kennen in België. Zo spande hij zich zijn hele leven in om de sociale situatie van de 

Vlaamse plattelandsbevolking te verbeteren. Deze bevolkingsgroep werd door de 

meeste sociaalgerichte politici beschouwd als een hopeloos door de klerikalen 

gehersenspoelde en aldus verloren populatie. Ze zagen zich geen stemmenwinst 

halen op het platteland en ondernamen dan ook weinig om hun te verdedigen. 

Het zijn enkelingen als Buysse die voor hen opkwamen en probeerden hun 

toestand te verbeteren.  

Graag had ik ook verder onderzoek gedaan naar de gerechtelijke carrière van 

Arthur Buysse. Uitpluizen van de gerechtelijke katern van kranten uit dit 

tijdsbestek zal een tijdrovende bezigheid zijn, waarvan niet zeker is of ze wel 

genoeg resultaat zou afleveren. Dit is meteen ook de reden waarom we dit in het 

kader van deze oefening achterwege gelaten hebben. Ook zal men aan de hand 

van lokale kranten en verder archiefonderzoek de rol van Arthur binnen de 

verschillende fracties van de liberale associatie in gent verder kunnen uitpluizen. 

Het is me een doorn in het oog dit binnen deze oefening niet voldoende te kunnen 

gedaan hebben. In de toekomst zou een krantenonderzoek dus vast meer inzicht 

in zijn activiteiten kunnen brengen. Op deze manier zou men enkele hiaten 

kunnen wegwerken. 

Daarnaast zal het afschuimen van de erven Buysse-Verschoore vast nog wel 

enkele interessante documenten en/of mondelinge overleveringen over Arthur 

kunnen opleveren. Zelf heb ik dit niet gedaan omwille van de vele tijd die er sinds 

de dood van Arthur al verstreken is en ik er vanuit ging dat alles al gepubliceerd 

ging zijn en wat ze me nog konden vertellen onbetrouwbare 

familieoverleveringen zouden zijn. Pas na het lezen van Nicole Verschoore’s werk 

                                                           
242 Zo heb is er bvb in 1999 in de MCBG een brief gepubliceerd van Pauline Loveling aan Arthur die 

volgens de voetnoten zich in het persoonlijke archief van Arthur zou bevinden. Toen ik in 2007 het 

archief inkeek zat deze brief niet meer in dat archief. En zo blijken er wel meerdere documenten vermist 

te zijn. 

243 Terral, M. (2006). “Biography as Cultural History of Science” in: Isis(97) p307. 
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Le Mont Blandin244 werd me duidelijk dat het met die overleveringen eigenlijk nog 

wel eens mee zou kunnen vallen én dat de familie vermoedelijk niet het gehele 

archief heeft overgeheveld naar het Liberaal Archief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 Verschoore, N. (2005). Le Mont Blandin. Brussel, Le Cri. 
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VIII. Bronnen en Bibliografie 

 

In deze lijst nam ik, naast de werken die ik effectief gebruikt heb, ook die werken 

op die me geholpen hebben de maatschappij zoals Arthur Buysse haar beleefde 

beter te begrijpen.  

Aangezien ik geen personderzoek heb gedaan, maar enkel de beschikbare knipsels 

in de archieven heb gebruikt, zijn er geen dagbladen opgenomen in mijn 

bibliografie. Vanzelfsprekend heb ik ook veel méér naslagwerken ter hand 

genomen en heb ik veel méér archieffondsen geraadpleegd. Omdat ze weinig of 

geen interessante informatie bevatten, komen ze in onderstaande lijst niet voor. 

 

 

Geraadpleegde archiefbronnen 
- AMVC-Letterenhuis 

 - Archief C. Huysmans: 

CHA, D 65a (09-03-1919) 

CHA, D 70 (18-11-1921) 

CHA, F/105/76 

CHA, F/116/9/35 (06-03-1917) 

CHA, F/116/25/32 (13-01-1917) 

CHA, F/127/137 

CHA, I 603/39 

CHA, I 625 

 

 - Archief F. Van Cauwelaert 

FVCA|B(1880-1918): 6 brieven aan Arthur Buysse: 14.3.1917; 

04.04.1917; 07.04.1917; 03.10.1917; 28.01.1918; 31.01.1918 

 

 

- 4 Brieven van Arthur Buysse:  

(B 9945) Aan de Bruyker, César (09.02.1911): 140784 

 Aan Meert, Hippoliet (25.09.1912): 59193|32 

 Aan ., John (31.07.1915): 140783/a1-12 & b1-12 

(S 5977 (B2)) Aan de Seyn, Eugeen (30.06.1925) 15716|12 

   

- Bibliotheek Universiteit Gent (BUG) 

- Archief van de ‘Vlaamschen Liberalen Kiesbond te Gent’  

 2 dozen: BHSL.HS.2799  

 

- Archief van de ‘Bond der Vlaamsche Liberale Maatschappijen te Gent’ 
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  4v.: BHSL.HS.2800 

 

- Collectie Ephemera  

Mapjes van vele liberale kringen/cercles libérales. 

  Map Arthur Buysse 

 

 - Fredericq, P. Autobiografie 1850-1919, met bijlagen.  

  13 schriftjes: BHSL.HS.3704 

 

 - Loveling, V. Briefwisseling. 

 

- Liberaal Archief (LA) 

- Collectie Buysse-Verschoore  

 

- Archief Hendrik Keurvels:  

2.1.7.12: Brief van Arthur Buysse, over een geschil tussen een 

Leuvens blad en Helleputte, 24.4.1912. Typoscript. 1 stuk (N). 

 

- Archief Van Crombrugghe’s Genootschap 

 

- Medaillecollectie:  

323 / 22-0-01-22-04: Plaket toegekend aan de heer Arthur Buysse 

van het ‘Tehuis voor Belgische Wezen’: erkentelijkheidsplaket. 

324 / 22-9-31-00-00: Medaille toegekend aan Arthur Buysse door het 

‘Tehuis voor Belgische Wezen’: erkentelijkheidsmedaille.  

  

 

 

 

Uitgegeven bronnen 
s.a. (s.d.). Liberale Werkersverdediging. Liberale Bonden Gent 1896-1918. Gent, 

Werknemerswelzijn. 

 

s.a. (1895). Standregelen en staatkundig en maatschappelijk programma der 

liberale werkersverdediging. Gent, De Poorter. 

 

s.a. (1912). Liberaal kongres voor de Vlaamsche gewesten gehouden te Brussel den 

28 januari 1912 : handelingen. Brussel, Vlaamsche Gazet & Het Laatste Nieuws. 

 

s.a. (1918). Wat "Rabot" denkt over het antwoord van "Help U Zelve". Gent, E. De 

Laere. 

  



 - 100 - 

s.a. (1920). Besluiten gestemd door het liberaal congres van 16, 17 en 18 october 

1920. Brussel, Scientifique et littéraire. 

 

Annales Parlementaires, Chambre, Brussel, 1908-1926. 

 

(Dubbele) Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-

Vlaanderen, Gent, Vanderhaeghen, 1885-1927. 

 

Mededelingen van het Cyriel Buysse genootschap. Gent, Cyriel Buysse 

genootschap. 1985-2008. 

 

Beaucarne, E. (1893-1895), Notice historique sur la commune d'Eename. Gent, 

Vanderpoorten. 

 

Bruggeman, A. (1911). Les négociations du cartel à Gand: les documents. Gent, 

Florimond De Meyer. 

 

De Weerdt, D. en W. Geldolf (1975) Camille Huysmans. Geschriften en 

documenten II. Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I, Antwerpen, 

Standaard. 

 

Hymans, P. (1912). Les élections de 1912: rapport présenté à l’assemblée générale 

statutaire le 8 décembre 1912. Brussel: 23. 

 

Fredericq, L. (1940). Notes sur la Famille Fredericq-Beaucarne. Gent, eigen uitgave, 

193. 

 

Fredericq, P. (1889), Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en 

biscchoppelijke inquisitie in de Nederlanden, deel 1. Gent, Van Doosselaere. 

  

Keurvels, H. (1893). De liberale werkersverdediging: haar ontstaan en hare 

ontwikkeling. Gent, Gesels. 

 

Loveling, V. (2005). Oorlogsdagboeken 1914-1918: een vrouw vertelt over haar 

Eerste Wereldoorlog. Antwerpen, Meulenhoff/Manteau. 

 

Van Cauwelaert, F. en R. De Schryver (1971). De Eerste Wereldoorlog. Uit het 

archief van Frans van Cauwelaert. 1: Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en 

Belgische politiek 1895-1918. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel. 

 

Varlez, L. (2003). "La déscendance de Remi De Ridder. Notes généalogiques à 

usage familial." Les Quartiers Varlez(5): 720-915. 
 



 - 101 - 

 

 

Bibliografieën en Naslagwerken 
 

s.a. (2007). ‘De Blauwe Wie is Wie.’ in: website Liberaal Archief. 

[http://www.liberaalarchief.be/A_B.html] 

 

Bots, M. (1995). Bibliografie van de liberale tijdschriften: Revue de Belgique (1869-

1914). Gent, Liberaal Archief. 

 

Bots, M. (1996). Bibliografie van de liberale tijdschriften: Le Flambeau (1918-1976) 

Gent, Liberaal Archief. 

 

Bots, M. en L. Pareyn (1992). Bibliografie van de geschiedenis van het Belgisch 

Liberalisme: beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990. Gent, 

Liberaal Archief. 
 

Coppens, G. (1983). Bibliografisch repertorium van universitaire thesissen m.b.t. 

de geschiedenis van het liberalisme in België (tot 1982). Gent, Archief, 

documentatie- en onderzoekscentrum van het liberalisme. 

 

Deleu, J. ea. (red.)(1973). Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, 

Lannoo. 

 

De Schryver, R. (1998). ‚Buysse, Arthur Honoré.‛ Nieuwe Encyclopedie van de 

Vlaamse Beweging. Tielt-Utrecht, Lannoo. 1: p671. 

 

De Schryver, R. ea. (red.) (1998). cd-rom Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 

Beweging: databank. Tielt-Utrecht, Lannoo. 

 

Devuldere, R. (1965). Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, 

senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965. Gent, RUG. diss. lic. 

geschiedenis: p2439. 

 

Lamberty, M. ea. (red.) (1974). Twintig eeuwen Vlaanderen, Hasselt, Heideland-

Orbis. 

 

Van Molle, P. (1969). ‚Buysse, Arthur Honoré.‛ Het Belgisch parlement 1894-1969. 

Ledeberg, Erasmus: 32-33. 

 

 

 
 

http://www.liberaalarchief.be/A_B.html


 - 102 - 

Primaire Literatuur 
Buysse, A. (1897). De anarchisten en de strafwet: voordracht gehouden in de 

Vlaamsche Conferentie der Balie te Gent, den 24.10.1896. Gent, J. Vuylsteke. 

  

Buysse, A. (1898). Kartel of verbond voor algemeen stemrecht en evenredige 

vertegenwoordiging. Gent, H. De Meyer. 

  

Buysse, A. (1909). ‚De toestand op den buiten.‛ Voordracht Liberale Volkspartij 

Antwerpen: 8. 

  

Buysse, A. (1911). "En Flandre." Almanach des Etudiants Libéraux de l' université 

de Gand 1911: 12. 

  

Buysse, A. (1911). "Louis Franck, volksvertegenwoordiger van Antwerpen." 

Gentsche Studentenalmanak ’tZal Wel Gaan (1910-1911): 47. 

  

Buysse, A. (1914). ‚De l'influence des sciences naturelles sur les sciences sociales.‛ 

Libre Pensée Gantoise. Gent, Van Doosselaere: 28. 

  

Buysse, A. (1914). "La réforme du régime légal des baux à fermes " Annales de 

Gembloux: 15. 

  

Buysse, A. (1914). Louis Franck. Gent, Van de Weghe. 

 

Buysse, A. (1918). Voor België naar Zuid-Amerika. Bussum, van Dishoeck. 

  

Buysse, A. (1921). "En mer pendant la guerre." Belgique-Athénée 26/2 &3. 

  

Buysse, A. (1924). "A propos de la Loi des Huit heures." Les Cahiers Bleus II(6): 

124-128. 

  

Buysse, A. (1925). "Notre Industrie Agricole. I." Les Cahiers Bleus III(12): 228-239. 

  

Buysse, A. (1925). "Notre Industrie Agricole. II." Les Cahiers Bleus IV(2): 104-112. 

  

Buysse, A. (1926). "De ware politiek." De Vrouw - La Femme: 2-3. 

 

Buysse, A. (s.d.). Acht uren. Gent, archief AB. 

  

Buysse, A. (s.d.). Instantanés op het bureel van kostelooze rechtsplegingen. Gent, 

Archief AB. 

  



 - 103 - 

Buysse, A. (s.d.). Over Landelijke Pachten en plaatselijke gebruiken. s.l.: 8p. 

Archief AB 

 

Buysse, A. en A. Bogaerts, (1904). Het Collectivisme. Gent, Samenwerkende 

Volksdrukkerij. 

 

Buysse, A. en L. Franck (1908). Louis Franck: levensbericht. Louis Franck: 

redevoeringen, studiën en schetsen. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel. 

  

Buysse, A. en P. De Reul (1912). "Joseph Vercoullie. Philologue et professeur." 

Almanach des étudiants libéraux de l'Université de Gand(28). 

  

Musschoot, A. M. en J. Van Parys, Eds. (2004). Louis, Cyriel en Nelly, Arthur en 

Alice Buysse, Pauline en Virginie Loveling. Brieven van en aan familieleden. Gent. 

  

 

 

Secundaire Literatuur 
s.a. (1911). "Enquête sur le suffrage universel en Belgique. Les opinions à gauche. 

Réponses de ..., Arthur Buysse, ..." Revue de Belgique(XLIII, 16-17, 3e série, t.2, ): 

813-887. 

 

s.a. (1916). ‚Vain Attempts to Divide the Belgians.‛ The New York Times. New 

York. 

  

s.a. (1960). ‚Madame De Keyser-Buysse. Une Gerbe de Souvenirs, politiques, 

littéraires et familiaux.‛ La Flandre Libérale. Gent, Hoste. 

 

s.a. (1974). Confrontaties met Virginie Loveling. Landegem, J. Luyssaert. 

  

s.a. (2008). ‚Geschiedenis van het sociaal liberalisme.‛ ACLVB congres. Liberaal 

Archief: 30. 

 

Albert, G. (1963). 50 jaar liberalisme in Vlaanderen. Brussel, Liberaal Vlaams 

Verbond. 

  

Baert, G. (1974). De Vlaamse conferentie der Balie van Gent 1873-1973: 

gedenkboek. Gent, Balie van Gent. 

 

Baggerman, A. en R. Dekker (2004). ‚‘De gevaarlijkste van alle bronnen.’ 

Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven.‛ Tijdschrift voor Sociale 

Geschiedenis I(4): 3-22. 

 



 - 104 - 

Balthazar, H. (1960). Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Gentse hogere 

burgerij in het begin van de XXe eeuw en haar sociale oorsprong sinds de Franse 

tijd(1794-1914).Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 265. 

  

Basse, M. (1930). De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930.(1) Gent, Van 

Rysselberghe en Rombaut. 

 

Bentein, P. (1986). ‘Het dagblad De Vlaamsche Stem en het ontstaan van het 

aktivisme in Nederland’, Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de 

Vlaamse Beweging(4): 213-225. 

 

Bentein, P. (1987). ‘Het dagblad De Vlaamsche Stem en het ontstaan van het 

aktivisme in Nederland’, Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de 

Vlaamse Beweging(1): 17-26. 

 

Bots, M. (1989). Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij. Gent, Liberaal 

Archief. 

 

Buysse, C. ‚De Peer‛ in: Musschoot, A.M. (ed.)(1978). Cyriel Buysse. Verzameld 

Werk, 5. Brussel, Manteau: p1098. 

 

Camps, C. (1977). Monografie van "La Flandre Liberale" (1874-1899). Gent, RUG. 

diss. lic. geschiedenis: 287. 

 

Claessens, H. (2002), ‚De Families Comparé – Fredericq – Loveling – Buysse.‛ 

Vlaamse Stam XXXVIII(1): 1-25. 

 

Coppens, E. C. (1990). Paul Fredericq. Gent, Liberaal Archief. 

 

Cardon, A. (1966). De reacties in de Gentse pers op de Vlaamse Beweging: 

Vooruit, Het Volk, Le Bien Public, La Flandre Libérale, Het Volksbelang (1893 - 

1914). Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 215. 

 

Corremans, H. (1973). De houding van de Vlaams liberale pers tegenover de 

vernederlandsing van de Gentse Hogeschool (11 november 1918 - 2 april 1930). 

Gent, RUG. diss. lic comm. wetenschappen. 

 

Dedeurwaerder, J. (2002). Professor Speleers: een biografie. Gent, Academia Press. 

 

De Graeve, T. (1985). Vlaamse liberalen en Liberale Partij tegenover de Vlaamse 

Beweging (1918-1940). Gent, RUG. diss. lic. pol. wetenschappen: 206. 

 



 - 105 - 

De Groote, S. (1996). "Arthur Buysses propagandareis in Zuid-Amerika (1916)." 

Het Land van Nevele XXVII(4): 279-287. 

  

De Groote, S. (1997). "Arthur Buysse: liberaal volksvertegenwoordiger." Het Land 

van Nevele XXVIII(3): 157-188. 

 

De Mayer, J. (1995). ‚Het Beeld van Francois Laurent en de liberale volkswerken 

in de ontluikende christelijke arbeidersbeweging in Gent.‛ Huldeboek prof. dr. 

Marcel Bots. L. Pareyn en A. Verhulst. Gent, liberaal archief. 

 

De Mulder, W. (1979). Eenheid en verdeeldheid binnen de gelederen van de 

Gentse Association Libérale 1878-1890. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 227. 

 

Deneckere, G. (2006). 1900: België op het breukvlak van twee eeuwen. Tielt, 

Lannoo. 

 

De Pillecijn, F. (1924). ‚Arthur Buysse‛ Pallieter: Satiriek Weekblad: 2-3. 

 

De Scheirder, A. (1987). De politieke evolutie te Gent, 1900-1914: proeve tot 

synthese. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis. 

 

Devolder, K. (1994). Gij die door ’t volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en 

haar leden 1830-1914. Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde. 

 

De Vriendt, J. (1999). Gedenkboek: De Vlaamse conferentie der Balie van Gent 

1873-1998. Gent, Mys en Breesch. 

 

De Winter, K. (1984). "Stand van het bronnenmateriaal inzake Gemeenteraads-, 

Provincieraads- en Wetgevende verkiezingen voor de provincie Oost-Vlaanderen 

(ca. 1830-197." Handelingen van de Koninklijke Maatschappij voor Geschiedenis 

en Oudheidkunde van Gent: 87-91. 

 

D'Hondt, B. (1996). ‚Alice de Keyser-Buysse.‛ Gelijke rechten, gelijke plichten. Een 

portret van vijf liberale vrouwen. Brussel-Gent, Vrouw en Vrijheid/Liberaal 

Archief: 33-53. 

 

D'hondt, D. (1978). La Flandre libérale (1900-1921). Gent, RUG. diss. lic. 

geschiedenis: 364. 

 

Dooremont, F. (1974). De houding van de politieke partijen te Gent tegenover de 

Vlaamse beweging: 1919-’25. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 345. 

 



 - 106 - 

Eggen, J. (1910). "Advokaat Arthur Buysse." Gentsche Studentenalmanak ’tZal Wel 

Gaan (1909-1910)(46): 90-98. 

 

Ellemers, J. ‚Sceptische notities over het wetenschappelijke karakter van 

biografieën.‛ in: Renders H. en G. Voerman (red.). (2007). Privé in de politieke 

biografie, Amsterdam, Boom: 125-139. 

  

Fredericq, P. (1994). Schets eener Geschiedenis der Vlaamse Beweging. Gent, 

Liberaal Archief. 

 

Frijhoff, W.T.M. (2003). ‚Biografie en wetenschapsgeschiedenis: kansen en 

grenzen van een alliantie.‛ Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis XXIX(2): 225-244. 

 

Gaublomme, D. (1985). Macht en onmacht van de verschillende liberale fracties te 

Gent aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1910-1914). Gent, RUG. diss. 

lic. geschiedenis: 198. 

 

Haaze, G. ‚Uit het Gentse verleden van de Liberale Vakbond.‛ in: Note, Y.; 

Pareyn, L. en W. Duran (red.)(1996). Feestpublicatie. LVSV - Gent 1930 - 1995. 

Oud-ledenbond LVSV Gent 1945 - 1995. Gent, Liberaal Archief: 117-124.  

 

Haeck, T. (2007) "Liberale Werkersverdediging (1893-1917)." ODIS - Database 

Intermediary Structures Flanders [online]. 

 

Janssens, A. (1987). "De Cichoreifabriek Buysse-Loveling te Nevele." Het land van 

Nevele(2): 69-103. 

 

Langendries, E. (1975). De weerslag van de Vlaamse Beweging op de Gentse 

politiek (1900-1912). Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 316. 

 

Laporte, G. (1981). Belgische geïnterneerden in Nederland gedurende de Eerste 

Wereldoorlog, 1914-1918. Onderzoek naar de levensomstandigheden, socio-

culturele uitingen en politieke stromingen in de kampen. Gent, RUG. diss. lic. 

geschiedenis 

 

Laroy, P. (2003). "Messentrekkerij te Aalter in 1897. De moord op Oscar 

Hellebaut." Land van de Woestijne(1). 

 

Laureys, B. (1986). Bibliotheken te Gent (1891-1921): structuur en betekenis. 

Repertorium, Gent, RUG, diss. lic. geschiedenis.  

 

Loveling, V. en A. Van Elslander (ed.) (1967). Herinneringen. Hasselt, Heideland. 

  



 - 107 - 

Luyssaert, J. (1998). "De voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling." 

Het land van Nevele/ Mensen Van Toen(4): 74-86. 

 

Luyssaert, J. (2002). "De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel Buysse." 

Het land van Nevele(1): 77-84. 

 

Maret, F. (1959). Georges Buysse. Brussel, Elsevier. 

 

Mertens, M. (2005). "Boven alles de verdediging onzer groote liberale princiepen 

van vrijheid..."?: Aspecten van het Gentse (georganiseerde) liberalisme tijdens het 

interbellum. Gent, UGent. diss. lic. geschiedenis. 

 

Miroir, A. (1982). ‚Le syndicalisme libéral (1894-1961). Contribution à l'étude des 

familles politiques‛ Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis(1): 59-82. 

 

Olaerts, M. (1980). Politieke strijd om een Oost-Vlaamse plattelandsbevolking 

(1890-1900).Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 2v. 

 

Peeters, R. (1933). Het Vlaamsch Liberalisme: adelbrieven en feiten. Antwerpen, 

Resseler. 

 

Renders, H. ‚Privé in de politieke biografie‛ in: Renders H. en G. Voerman (red.). 

(2007). Privé in de politieke biografie, Amsterdam, Boom: 7-13.  

 

Schepens, L. (1982). Koning Albert, Charles de Broqueville en de Vlaamse 

Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tielt, Lannoo. 

 

Steenbeke, C. (1979). De katholieke partij te Gent tussen 1900 en 1914. Gent, RUG. 

diss. lic. geschiedenis: 373. 

 

Stynen, L. (1997). Rosalie en Virginie: leven en werk van de gezusters Loveling 

Tielt, Lannoo. 

 

Terral, M. (2006). ‚Biography as Cultural History of Science.‛ Isis(97): 306–313. 

 

Toebosch, E. (2006). Het Parlement anders bekeken, Gent, Academia Press. 

 

Trommelmans, A. (1976). De organisatie van de middenstand: Gent 1890-1914. 

Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 238. 

  

Vanacker, D. (1991). Het aktivistisch avontuur. Gent, Stichting Mens en Kultuur. 

 



 - 108 - 

Vanacker, D. (2008). Een averechtse liberaal: Leo Augusteyns (2dln). Gent, 

Academia Press. 

 

Van Acker, T. (1984). De verscheurde liberale familie te Gent, 1891-1894: een studie 

op basis van de Gentse liberale pers. Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 186. 

 

Van Bergen, C. (1974). Vrij België: een passivistisch oorlogsblad. Gent, RUG. diss. 

lic. comm. Wetenschappen. 

 

Van Brabant, P. (1983). Momenten uit de geschiedenis van het Liberaal Vlaams 

Verbond 1913-1983. Antwerpen, De Vlaamse Gids. 

  

Van Brabant, P. en W. Blomme (1998). Als een vuurtoren: vijfentachtig jaar 

Liberaal Vlaams Verbond (1913-1998) Gent, Liberaal Archief. 

 

Van Conkelberge, V. (1997). Het bureel van weldadigheid te Gent. (1821-1925). 

Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis. 

 

Van Daele, J. (2000). ‚Louis Fredericq.‛ De fonteinen van de Oranjeberg: politiek-

institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. 3: 

Met gezag bekleed: biografieën van negentiende-eeuwse beleidsmakers, T. V. D. 

Valcke, Jasmien; Wouters, Nico (red.). Gent Academia Press: 75-88. 

 

Van Daele, J. (2002). Van Gent tot Genève: Louis Varlez: een biografie. Gent, 

Academia Press. 

 

Van der Vennet, F. (2007). Taalminnend studentengenootschap ’t Zal wel gaan 

(1880-1940). Gent, TSG ’t Zal wel gaan. 

 

Van de Woestijne, K. (1988). Verzameld journalistiek werk. Dl. 4: Nieuwe 

Rotterdamsche Courant oktober 1911 – november 1911, p. 482-505. 

 

Van Eenoo, R. (1979). "De evolutie van de kieswetgeving in België van 1830 tot 

1919." Tijdschrift voor Geschiedenis(3). 

 

Van Elslander, A. (1963) De biografie van Virginie Loveling, Gent. 

 

Van Elslander, A. (1982). ‚Het Willemsfonds en Cyriel Buysse‛, De Vlaamse Gids, 

4, p51-53. 

 

Van Hees, P. (1987) ‘De financiering van De Vlaamsche Stem, een discussie zonder 

eind?’ Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Vlaamse Beweging(1): 

27-37. 



 - 109 - 

 

Van Parys, J. (2007). Het leven, niets dan het leven: Cyriel Buysse en zijn tijd. 

Antwerpen, Houtekiet. 

 

Van Rooden, P. (1989). ‚Nut en nadeel van de biografie‛ in: Tijdschrift voor 

Sociale Geschiedenis(15): 66-73. 

 

Vanschoenbeek, G. (1992). De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen: le 

’monde socialiste gantois’ en de Gentse socialisten vóór de Eerste Wereldoorlog. 

Gent, RUG. doct. Letteren en Wijsbegeerte: hedendaagse geschiedenis: 5v. 

 

Van Velthoven, H. (1982). De Vlaamse kwestie 1830-1914: macht en onmacht van 

de Vlaamsgezindheden. Kortrijk, UGA. 

 

Verbessem, A. (1912). Le Barreau de Gand. Gent, Impr. A. Vandeweghe. 

 

Vergauwen, P. (1986). De politieke vertegenwoordiging van de 

plattelandsbevolking van arrondissement Gent-Eeklo 1900-1925. Gent, RUG. diss. 

lic. geschiedenis: 2v 

 

Verhulst, A. and H. Hasquin (1989). Het liberalisme in België: tweehonderd jaar 

geschiedenis. Brussel, Delta. 

 

Verschaeren, J. (1998). ‚Liberale Volksbond.‛ Nieuwe Encyclopedie van de 

Vlaamse Beweging. Tielt-Utrecht, Lannoo. 

 

Verschoore, N. (2005). Le Mont Blandin. Brussel, Le Cri. 

 

Volcke, D. (1987). De strijd tussen de verschillende liberale fracties te Gent (1918-

1926). Gent, RUG. diss. lic. geschiedenis: 160. 

  

Witte, E., J. Craeybeckx, et al. (1997). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot 

heden. Antwerpen Standaard. 

 

Witte, E. and A. Verhulst (1973). ‚Liberale Partij en de Vlaamse Beweging.‛ 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt-Utrecht, Lannoo. 1. 

 

Ysebaert, K. (2003). De Vlaamse beweging als massabeweging: sociale analyse van 

de campagne voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Gent, UGent. 

diss. lic. geschiedenis: 105. 

 

  
  



 - 110 - 

IX. Lijst van de afkortingen 

AB: Arthur Buysse 

ABB: Augusta Buysse-Beaucarne 

AES: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht 

AMS: Algemeen Meervoudig Stemrecht 

BUG: Bibliotheek Universiteit Gent 

CB: Cyriel Buysse 

EV: Evenredige Vertegenwoordiging 

LA: Liberale Associatie 

LFL: La Flandre Libérale 

LVb: Liberale Volksbond 

LVN: Land van Nevele 

LWv: Liberale Werkersverdediging 

MCBG: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 

PF: Paul Fredericq 

VCG: Van Crombrugge Genootschap 

VL: Virginie Loveling 

 

Toelichten van begrippen 

  

‘Vlaams’ en ‘Vlaamsgezind’.  

Wanneer wij het hebben over personen uit Vlaanderen, zonder hun houding tav 

de Vlaamse Beweging in acht te nemen zullen wij deze personen aanduiden als 

zijnde Vlaams of Vlaming. Men kan dus ook Vlaming zijn zonder Vlaamsgezind te 

zijn, bvb de ‚franskiljons‛. Er is in dit opzicht dus een aanzienlijk verschil tussen 

liberale Vlamingen en Vlaamsgezinde liberalen.  

 

‘Antiklerikalisme’ en ‘antikatholicisme’. 

Antiklerikalisme is gericht tegen een specifieke verschijningsvorm van de 

(rooms)katholieke kerk en haar organismen gedurende een bepaalde periode. In 

de periode van Arthur Buysse had je een zeer intolerante kerk door de heersende 

ultramontaanse opvattingen en bestond er binnen haar organen weinig of geen 
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oppositie daartegen. Niet het geloof maar de organisatie en de verschijningsvorm 

van het geloof worden dus op de korrel genomen. 

Antikatholicisme stoot naar de, niet aan een periode gebonden, geloofspunten. 

Men kan dus antiklerikaal zijn en akkoord zijn met de geloofswaarheden laat 

staan de geloofsovertuiging van tolerante katholieken.  

 


