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Abstract 

 

De centrale doelstelling binnen deze masterproef is het machtsverwervingsproces in Deerlijk 

analyseren gedurende de periode 1946-2006. Deze analyse wordt opgehangen aan een theoretisch 

model van Dewachter. In het eerste hoofdstuk lichten we dat kader of model nader toe waarna we in 

het tweede hoofdstuk overgaan tot de eigenlijke analyse van de gemeenteraadsverkiezingen in 

Deerlijk. Deze analyse wordt vanuit het theoretische perspectief opgesplitst in 3 grote 

machtsmomenten: aanloop naar de verkiezingen, uitspraak van de kiezer en verloop na de 

verkiezingen. We trachten via die weg tot een antwoord te komen op de vraag hoe de 

machtsverhoudingen verkiezingsjaar na verkiezingsjaar evolueren. Of nog beter: hoe ziet de lokale 

politieke geschiedenis eruit? Bij de zoektocht naar het antwoord op deze vraag komen we ook stil te 

staan bij de kenmerken van zij die een stap of meerdere stappen in het politieke veld zetten. Wie zijn 

zij die zich kandidaat stellen op lijsten en wat kenmerkt nu net die kandidaten die verkozen raken bij 

de gemeenteraadverkiezingen? Waarin verschilt het profiel tussen kandidaten, raadsleden, schepenen 

en burgemeesters? Aan de hand van eigen berekeningen werden tabellen en grafieken opgemaakt die 

kunnen bijdragen tot het formuleren van antwoorden en conclusies m.b.t. voorgaande 

onderzoeksvragen. Het is uiteindelijk de bedoeling lezers van dit werkstuk een beeld te geven van 60 

jaar politiek in Deerlijk met oog voor de hoofdrolspelers binnen dat verhaal, meer bepaald de politieke 

elite.  
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Hoofdstuk 1: Machtsverwerving op lokaal niveau 

 

1.1 Inleiding 

Om zicht te krijgen op het lokale machtsverwervingsproces is een analyse van de 

gemeenteraadsverkiezingen noodzakelijk. Zowel de periode voor, tijdens als na de verkiezingen 

vormen belangrijke machtsmomenten. Vooraleer we focussen op dit machtsverwervingsproces staan 

we kort stil bij het begrip macht. 

Macht is een essentieel begrip binnen de politieke wetenschappen en krijgt daarenboven verschillende 

betekenissen toegeschoven. Een veelgebruikte bijdrage m.b.t. macht werd geleverd door David Wrong 

omdat hij net die betwistbaarheid van het begrip in rekening bracht. Eerst en vooral gaat Wrong ervan 

uit dat macht een relationeel begrip is, waarmee hij wil zeggen dat een relatie tussen individuen of 

groepen noodzakelijk is om over macht te kunnen spreken. Als tweede kenmerk schuift Wrong het 

intentionele karakter van macht naar voor. Zonder opzet kan er geen sprake zijn van macht. 

Daarenboven moet macht ook effectief zijn, wat inhoudt dat het beoogde doel daadwerkelijk bereikt 

moet worden. Tot slot mag macht niet aanzien worden als een louter waarneembare daad, maar moet 

ook het vermogen daartoe in rekening gebracht worden. Bij macht als vermogen (en dus niet als daad) 

gaat het om de beschikbaarheid van machtsbronnen die daarenboven moeten georganiseerd en 

gemobiliseerd worden. Het al dan niet beschikken over machtsbronnen is ongelijk verdeeld, wat 

ervoor zorgt dat machtsrelaties veelal asymmetrisch zijn. (Devos C. , 2006, pp. 119-124).   

Op lokaal niveau kan macht verkregen worden door deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Om de 6 jaar trekken partijen met hun kandidatenlijst naar de 

verkiezingen en proberen zij kiezers voor zich te winnen. Partijen zijn belangrijke spelers op het 

politieke speelveld. Zij zijn reeds voor de verkiezingen actief bezig met het opstellen van 

lijsten/programma‟s en het voeren van campagne. Tijdens de verkiezingen zijn het niet de partijen 

maar de kiezers die aan zet zijn, al wordt hun keuze beperkt door het aanbod dat politieke partijen naar 

voor schuiven. Na de verkiezingen ligt de bal in het kamp van de gemeenteraad, de leden van deze 

raad bepalen wie al dan niet deel mag uitmaken van de uitvoerende macht. De aanstelling van 

schepenen gebeurt m.a.w. aan de hand van getrapte verkiezingen. Ook hier spelen partijen een 

belangrijke rol. Er zijn zelfs partijen die reeds voor de verkiezingen interne akkoorden sluiten m.b.t. de 

verdeling van uitvoerende mandaten. Politieke partijen domineren m.a.w. het politieke machtsspel 

zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. 
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1.2 Een procesmatig verloop … 

Het verwerven van macht is een dynamisch en procesmatig gegeven, vandaar de benaming 

machtsverwervings-proces. Dewachter deelt het verloop van de wetgevende verkiezingen op in vier 

machtsmomenten: de verkiezingsgestalte, de uitspraak van de kiezer, de interpretatie van de 

verkiezingsuitslag en de vorming van een bestuursmeerderheid (Dewachter W. , 1967). Deze fasen 

kunnen volgens andere onderzoekers vereenvoudigd worden tot drie machtsmomenten: aanloop naar 

de verkiezingen, de uitspraak van de kiezer (het verkiezingsmoment an sich) en het verloop na de 

verkiezingen (Block, et al., 2007, pp. 33-45). Tot dit laatste machtsmoment behoren zowel de 

interpretatie van de verkiezingsuitslag als de vorming van een bestuursmeerderheid.  

1.2.1 Aanloop naar de verkiezingen 

De aanloop van de verkiezingen komt overeen met de verkiezingsgestalte van Dewachter. Deze 

verkiezingsgestalte kan opgevat worden in brede en enge zin. In brede zin handelt de 

verkiezingsgestalte over de maatschappelijke context waarbinnen de verkiezingen vorm krijgen 

(Steyvers, 2004, pp. 52-56). In enge zin verwijst de verkiezingsgestalte naar factoren die aan bod 

komen bij het verkiezingsproces op zich. De hoofdcomponenten hierbij zijn de partijen, de kandidaten, 

de strijdpunten en de propaganda (Dewachter W. , 1970, p. 290). Deze hoofdcomponenten kunnen 

opgedeeld worden in een personele (partijen en kandidaten) en een programmatorische 

verkiezingsgestalte (strijdpunten en propaganda) (Block, et al., 2007, pp. 33-37). 

Personele verkiezingsgestalte 

Bij de verkiezingen zijn het partijen die strijden naar de gunst van de kiezer. Deze partijen kunnen 

zowel kwantitatief als kwalitatief onder de loep genomen worden. Bij de kwantitatieve analyse wordt 

het aantal partijen dat deelneemt in kaart gebracht. Tabel 1 geeft het gemiddeld aantal deelnemende 

lijsten voor Vlaanderen weer vanaf 1976 (Block, et al., 2007, p. 34).  

Tabel 1:  Gemiddeld aantal deelnemende lijsten (GDL) per gemeente in Vlaanderen (1976-2006) 

Verkiezingsjaar GDL 

1976 4,2 

1982 4,8 

1988 5,0 

1994 5,5 

2000 5,2 

2006 4,8 

 

Bij de kwalitatieve analyse gaat het om de aard van de lijsten. Dewachter destilleert drie grote 

lijsttypes uit een uiteenlopende waaier van partijen. Een eerste type zijn de lokale afdelingen van 
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nationale partijen. Deze lijsten zijn onlosmakelijk verbonden aan een nationale partij. Veelal treden zij 

met eenzelfde nummer en naam naar de kiezer, al is dit niet altijd het geval. Bij het tweede type, de 

kartellijsten, worden coalities tussen partijen gevormd. In het verleden was er vooral sprake van 

christelijk-liberale of socialistisch-liberale kartels. Tegenwoordig kennen de kartellijsten een meer 

gedifferentieerde samenstelling (Dewachter W. , 2004, p. 4). Het breken van de bestaande macht, 

ideologische congruentie en een goede samenwerking in het verleden kunnen motieven zijn om tot 

kartelvorming over te gaan (Beulens, 1996). Als derde type onderscheidt Dewachter de lokale lijsten. 

Deze lijsten staan volledig los van nationale partijen. Het is niet altijd evident om lokale lijsten op het 

eerste zicht van kartellijsten te onderscheiden gezien beide types onder een lokale vlag naar de kiezer 

trekken (Block, et al., 2007, p. 35). Daarenboven kan het ook zijn dat lokale afdelingen van nationale 

partijen niet onder hun nationale naam opkomen maar onder lokale benaming. Om deze types van 

elkaar te onderscheiden moet verder gekeken worden dan de benaming. Een blik op het 

programmatorische verkiezingsgestalte kan daarbij helpen (zie infra). 

Dewachter heeft een model ontwikkeld waarbij het aantal en de aard van partijen wordt 

samengebracht (Dewachter W. , 2004, pp. 10-12). In dat model onderscheidt hij:  

1. strijdloze verkiezingen (hieraan kwam een einde na de fusie van gemeenten), 

2. een uitsluitend plaatselijke verkiezingsgestalte met enkel lokale lijsten,  

3. een overwegend plaatselijke verkiezingsgestalte waarbij naast lokale lijsten ook nationale 

partijen deelnemen, maar slechts één daarvan weet zetels te behalen, 

4. een gemengde verkiezingsgestalte waarbij zowel lokale als nationale partijen zetels kunnen 

bemachtigen, 

5. een overwegend nationale verkiezingsgestalte waarbij naast nationale partijen ook lokale 

partijen naar de kiezer trekken zonder dat zij zetels behalen. 

Sinds de fusie van gemeenten kan aan dit model een 6
e
 type worden toegevoegd (Block, et al., 2007, p. 

35). Het uitsluitend nationale verkiezingsgestalte, waarbij geen lokale partijen deelnemen aan de 

verkiezingen, doet vanaf 1976 zijn intrede. 

Zonder kandidaten zijn verkiezingen niet mogelijk. Partijen moeten dus op zoek gaan naar 

kandidaten om hun lijst te vertegenwoordigen. De indeling van deze kandidaten wordt meestal 

verbonden aan een bepaalde logica. De territoriale logica zorgt ervoor dat partijen op zoek gaan naar 

een zeker evenwicht tussen kandidaten van verschillende wijken of deelgemeenten. Naast de 

territoriale belangen zijn er ook belangen van bepaalde maatschappelijke groepen binnen de 

samenleving. Bij de lijstopmaak wordt verwacht dat partijen rekening houden met de belangen en 

noden van verscheidene groepen. Er is m.a.w. vraag naar voldoende diversiteit op lijsten. Naast 

territoriale groepen mogen ook vrouwen, jongeren, ouderen en niet-Belgen niet uit het oog verloren 

worden (Meier & Verlet, 2008, pp. 73-76). Onderzoek toont aan dat niet alle partijen dezelfde 
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selectiecriteria belangrijk achten. Zo gaven SP.a en CD&V bij een bevraging aan dat zij vooral belang 

hechten aan een evenwichtige verdeling tussen deelgemeenten en wijken. Groen! zou dan weer meer 

belang hechten aan de verhouding tussen jongeren en ouderen en tussen kandidaten van (niet)-

Belgische oorsprong (Devos, Reynaert, & Verlet, 2008, pp. 60-62).  

De toewijzing van plaatsen op de lijst kan interne spanningen binnen partijen met zich meebrengen. 

Toch zijn er ook partijen die problemen ondervinden om voldoende kandidaten op hun lijst te krijgen. 

Veelal zijn het oppositiepartijen of nieuwe partijen die met dit laatste fenomeen te maken krijgen.  

Programmatorische verkiezingsgestalte 

Naast kandidaten moet een partij ook een boodschap aan de kiezer kunnen overbrengen. Deze 

boodschap krijgt vorm in een partijprogramma. In dat programma worden de strijdpunten van een 

partij naar voor gebracht. Het is uiteindelijk de bedoeling als partij om zo veel mogelijk kiezers  voor 

zich te winnen door middel van goede campagne. In die campagne moeten strijdpunten dus zo gunstig 

mogelijk aan het electoraat voorgesteld worden (Steyvers, 2004, p. 55). Partijen moeten m.a.w. in staat 

zijn om hun inhoud van een mooie verpakking te voorzien.  

1.2.2 De uitspraak van de kiezer 

Nadat partijen en kandidaten de verkiezingsgestalte vorm hebben gegeven, ligt de bal in het kamp van 

de kiezer. Niet iedereen kan zomaar zijn stem uitbrengen bij de verkiezingen, er moet rekening 

gehouden worden met het gehanteerde kiessysteem en de bijhorende kiesvoorwaarden (zie infra).  

Ondanks de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er kiezers die afwezig blijven op de 

dag van de verkiezingen. Naast het absenteïsme zijn er ook kiezers die blanco of ongeldig stemmen. 

Zowel het absenteïsme als het blanco/ongeldig stemmen zijn elementen van keuzeverzaking (Block, et 

al., 2007, pp. 37-38). Daarnaast laat bijna 90% van de kiezers hun stem wel gelden. Zij kunnen dit op 

verschillende manieren doen. In eerste instantie is er de lijststem, waarbij de kiezer zich akkoord 

verklaard met de vooropgestelde lijstvolgorde. Een tweede mogelijkheid is de voorkeurstem, waarbij 

de kiezer zijn voorkeur voor één of meerdere personen uitdrukt. Tot slot kan de kiezer er ook voor 

kiezen om de twee voorgaande manieren te combineren met elkaar (Steyvers, 2004, pp. 56-57).  

1.2.3 Verloop na de verkiezingen 

Na de verkiezingsstrijd moeten de resultaten nog geïnterpreteerd worden en een bestuursmeerderheid 

gevormd worden. De uitgebrachte stemmen worden in eerste instantie omgezet in een aantal zetels. Op 

lokaal niveau gebeurt deze zetelverdeling via het systeem Imperiali. Dit systeem heeft tot gevolg dat 

grote partijen bevoordeeld worden en dat homogene meerderheden bevorderd worden. Dit alles zorgt 

voor een aantasting van de lokale representativiteit. Bepaalde auteurs spreken in dit verband over het 

Mattheüseffect van Imperiali (Block, et al., 2007, pp. 42-43). Onderzoek van Ackaert wees uit dat een 

alternatief systeem nadelig zou zijn voor CD&V en in het voordeel zou spelen van kleinere electorale 
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spelers zoals Vlaams Belang, Groen!, ... Dit zou, in tegenstelling tot het Imperiali-systeem, een grotere 

versplintering van het politieke landschap en een minder stabiele onderhandelingsbasis voor de 

vorming van een bestuursmeerderheid met zich meebrengen. Dankzij de vertekening van het 

Imperiali-systeem kan het zijn dat één partij over een absolute meerderheid aan zetels beschikt. Op die 

manier komt het centrum van het rekruteringsproces van de burgemeester en het schepencollege bij 

het eigen partijlokaal te liggen in plaats van op de onderhandelingstafel tussen partijen (Steyvers, 

2004, p. 59).  

Vooraleer een bestuursprogramma tot uitwerking kan gebracht worden moet een bestuursmeerderheid 

gevormd worden en moeten uitvoerende mandaten worden toegewezen. Vóór de fusies van gemeenten 

waren er gemiddeld 80% gemeenten waar absolute meerderheden aanwezig waren. Bij een absolute 

meerderheid behaalt een partij de meerderheid van de zetels, waardoor onderhandelingen en een 

zoektocht naar partners zo goed als onbestaande blijven. Na de fusies daalt het aantal absolute 

meerderheden binnen de gemeenten, zo wordt na de verkiezingen van 2000 het aantal Vlaamse 

gemeenten met een absolute meerderheid gereduceerd tot 30,8% . Gezien Deerlijk de fusiedans 

ontsprongen is, komt er niet méér diversiteit op het politieke speelveld. Dit zorgt ervoor dat één partij 

telkens weer over een absolute meerderheid beschikt, waardoor onderhandeling en coalitievorming 

niet onmiddellijk nodig zijn. Deze vaststelling zorgt ervoor dat we niet dieper ingaan op theorieën 

m.b.t. coalitievorming, gezien deze niet relevant zijn voor de analyse in het tweede hoofdstuk. 

1.3 … binnen een bepaald kiessysteem  

Het verloop van die verkiezingen moet gekaderd worden binnen een bepaald kiessysteem. Dat 

kiessysteem is veranderlijk, wat ook wijzigingen in het verloop en de resultaten van de verkiezingen 

met zich meebrengt. De wettelijke omvang van het aantal kiesgerechtigden en de omschakeling naar 

een evenredig kiessysteem zijn voorbeelden van elementen die een invloed hebben op het 

verkiezingsproces. 

Een kiessysteem of kiesstelsel is opgebouwd uit regels. Deze regels worden vastgelegd in de 

kieswetgeving. Volgens Dewachter heeft ons kiessysteem twee soorten transformaties doorgemaakt. 

Enerzijds was er de uitbreiding van het stemrecht en anderzijds de omschakeling van 

meerderheidsstelsel naar een stelsel met evenredige vertegenwoordiging (Dewachter, 1967, pp. 22-

28).  

Evolutie stemrecht 

Wat de uitbreiding van het stemrecht betreft, vonden de meest revolutionaire hervormingen plaats 

tussen 1893 en 1921. Deze hervormingen hadden zowel een impact op nationaal als lokaal niveau en 

zorgden voor een grote politieke transformatie binnen de burgerlijke democratie. 
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 Algemeen meervoudig stemrecht 

Vóór 1893 was het cijnskiesrecht nog van tel, waarbij het stemrecht verkregen werd op basis van 

rijkdom. Dit cijnskiesrecht werd in 1893 vervangen door het algemeen meervoudig stemrecht. Dit 

vormde een grote democratische verandering aangezien elke man één stem verkreeg. Toch werd een 

deel van het oude systeem behouden door nog max. twee extra stemmen toe te kennen aan mannen op 

basis van belastingen of bekwaamheid. Ook de opkomstplicht die we nu kennen dateert vanaf 1893. 

Vanaf 1894 kwam een einde aan het toen nog heersende absolute meerderheidssysteem. Het 

meerderheidssysteem werd vervangen door een evenredig vertegenwoordigingssysteem, wat een 

verschil in toewijzing van mandaten met zich meebracht (Witte, 1994, pp. 33-72).   

 Algemeen enkelvoudig stemrecht 

In 1919 werd het enkelvoudig algemeen stemrecht voor mannen (één stem per man) met evenredige 

vertegenwoordiging geïntroduceerd. Begin jaren ‟20 voltrok zich een evolutie waarbij de dominante 

rol van mannen bij verkiezingen op lokaal niveau werd verminderd. Een eerste stap hiertoe was de 

toekenning van het stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen aan vrouwen vanaf 21 jaar. Eind 1920 

mochten vrouwen vanaf 25 jaar zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad en een schepen- of 

burgemeestersambt opnemen. Daarenboven kwam bij de verkiezingen in 1921 een eind aan het 

systeem waarbij slechts de helft van de gemeenteraad vervangen werd. Ondanks de introductie van de 

vrouw op het politieke speelveld, bleef het wachten tot na WO II vooraleer ook vrouwen  

daadwerkelijk ingang vonden binnen het politieke systeem.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 werd het kiezersaantal verder uitgebreid door een 

verlaging van de minimumleeftijd van 21 jaar naar 18 jaar in te voeren (Devos C. , 2006, pp. 522-

529). Daarnaast werd ook de leeftijd waarop men zich verkiesbaar kon stellen teruggevoerd van 21 

naar 18. Dit alles zorgde ervoor dat vanaf de periode na WO II geleidelijk aan meer vrouwen en 

jongeren op de voorgrond traden binnen de politieke arena. 

In 1994 zette de uitbreiding van het kiezersaantal zich verder. Zo werd in de gemeentekieswet 

stemrecht voor niet-Belgen ingevoerd. België was verplicht om het gemeentelijk stemrecht ook voor 

EU-burgers open te stellen door het verdrag van Maastricht  (Vande Lanotte & Goedertier, 2010, pp. 

9-17). Daarenboven bepaalde de wet van 24 mei 1994 dat “… op een lijst het aantal kandidaten van 

hetzelfde geslacht niet meer dan twee derden, toegepast op het totale aantal te begeven zetels voor de 

verkiezing, mag bedragen.” (Vande Lanotte & Goedertier, 2010, p. 15). Ondanks de vele 

sensibiliseringscampagnes en wettelijke maatregelen bleef een ondervertegenwoordiging van vrouwen 

opmerkelijk. De Vlaamse decreetgever zocht een oplossing voor deze scheeftrekking en werkte een 

dubbele regeling uit voor de verkiezingen van 2006. Enerzijds moest de helft van de plaatsen op de 
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lijst door een vrouw vertegenwoordigd worden. Anderzijds moest één van de eerste drie plaatsen 

ingenomen worden door een persoon van het andere geslacht (Ackaert, De Ceunick, et al., 2007).  

Zoals in hoofdstuk twee zal blijken oefenen bovenstaande wijzigingen en maatregelen een zekere 

invloed uit op de samenstelling van kandidatenlijsten. Een verandering bij de lijstsamenstelling kan op 

zijn beurt een gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad met zich meebrengen. En deze kan dan 

weer een invloed uitoefenen op de benoeming van schepenen, enz. Het is dan ook ten zeerste de vraag 

hoe het profiel van de lokale elite er binnen deze analyse komt uit te zien en of er zich evoluties 

voordeden bij die profilering tussen 1946 en 2006. 
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Hoofdstuk 2: Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 

 

2.1 Inleiding 

De gemeente Deerlijk behoort tot het kieskanton Harelbeke. Vóór de fusies bestond dit kanton uit de 

gemeenten Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Deerlijk, Waregem, Beveren, Desselgem en St-Eloois-

Vijve. Na de fusies in 1976 werden Hulste en Bavikhove bij Harelbeke gevoegd, en de gemeentes 

Beveren, Desselgem en St-Eloois-Vijve bij Waregem. Deerlijk kon de fusiedans ontspringen en bleef 

een zelfstandige gemeente met 10.701 inwoners.  

Figuur 1: Situering Deerlijk
1
 

 

 

2.2 Methodologisch kader 

De analyse van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1946 tot en met 2006 is per verkiezingsjaar 

opgebouwd volgens een gelijklopend patroon. Eerst wordt een inleiding gegeven waarbij de nationale 

en/of Vlaamse context kort worden toegelicht. Daarenboven worden ook wijzigingen binnen de lokale 

context in deze inleiding behandeld. Daarna gaan we over tot de aanloop naar de verkiezingen waarbij 

zowel de lijsten, campagnes en onderlinge verhoudingen tussen partijen aan bod komen. De aanloop 

naar de verkiezingen behandelt m.a.w. de verkiezingsgestalte in enge zin waarbij we bovendien oog 

hebben voor het socio-professionele profiel van de kandidaten. Een derde punt zijn de verkiezingen an 

sich waarbij de uitspraak van de kiezer in beeld gebracht wordt. Tot slot staan we telkens stil bij het 

laatste machtsmoment van het machtsverwervingsproces, nl. het verloop na de verkiezingen. Daarbij 

wordt het socio-professionele profiel van de gekozenen behandeld. Ieder verkiezingsjaar wordt 

voorzien van de nodige tabellen en figuren om de analysetekst te duiden.  

                                                           
1
 Bron: http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte%20werking/streekhuizen/zwvl/PublishingImages/zwvl_streekkaart_b380.jpg 
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De gegevens van dit onderzoek werden bekomen door beroep te doen op de processen-verbaal van de 

verkiezingen. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van het informatiemateriaal waarover archieven 

zoals de heemkundige kring Dorp en Toren, het gemeentearchief en het provinciaal archief beschikten. 

Voor aanvullende informatie kon ik terecht bij persoonlijke archieven van lokale politici. Gezien de 

beperkte schrijfruimte binnen deze masterproef moeten we ons beperken tot de essentie. Dit in 

overweging genomen, werd besloten om het aantal interviews te beperken. Er werd enkel voor een 

interview geopteerd wanneer bepaalde zaken onduidelijk waren, deze onduidelijkheden situeerden 

zich vooral in de eerste verkiezingsjaren gezien veel schriftelijke informatie uit die periode verloren 

was geraakt. 
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2.3 Gemeenteraadsverkiezing van 24 november 1946 

2.3.1 Inleiding 

In hetzelfde jaar als deze gemeenteraadsverkiezingen vonden ook nieuwe parlementsverkiezingen 

plaats. Normaliter zouden de gemeenteraadsverkiezingen doorgaan in 1944, maar deze werden 

verhinderd door de oorlogsomstandigheden. De verkiezingen van 1946 gingen bovendien door op 24 

november en niet op de van rechtswege voorziene tweede zondag van oktober. De jaren die hierop 

volgen kennen terug een normaal verloop van verkiezingen om de 6 jaar, op de tweede zondag van 

oktober. 

Op nationaal niveau kwam de regering Huysmans tot stand. Deze regering was een coalitie van 

socialisten, liberalen en communisten. De katholieken bleven buiten schot en gingen een oppositiekuur 

tegemoet. Maar ook de voorgaande jaren waren al geen gloriejaren voor de Katholieke Partij. Eerst en 

vooral werd de partij geconfronteerd met verschillende afscheuringen, daarenboven moesten zij de 

BWP in 1936 laten voorgaan en zelf genoegen nemen met een schamele 28,8% van de stemmen. Na 

de bevrijding van ons land gingen de katholieken dan ook alles in het werk stellen om hun partij terug 

op te krikken en een partij van eenheid tot stand te brengen. Deze lijn probeerden zij ook door te 

trekken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1946. Dankzij de verfrissing van de partij en de 

oprichting van de CVP, behaalden zij in 1946 een resultaat van 42,5%. Ondanks deze uitslag werden 

de katholieken toch uit de regering geweerd en zo kwam de regering Huysmans tot stand 

(Deschouwer, 1989, pp. 59-76). 

Op 12 september 1947 kwam reeds een einde aan de regering-Huysmans. De communistische 

ministers trokken zich terug uit de regering waardoor de overige regeringspartijen niet meer over een 

parlementaire meerderheid beschikten. De regering Spaak (een coalitie tussen CVP en BSP) nam het 

roer over. 

2.3.2 Aanloop naar de verkiezingen 

Op lokaal niveau zette de nationale trend van eenvormigheid bij de katholieke familie zich niet verder. 

De verdeeldheid tussen katholieken onderling bleef heersen. Kortom Deerlijk was nog niet klaar voor 

de geboorte van één christelijk geïnspireerde partij, de CVP. Het was bij de verkiezingen niet zo zeer 

een strijd tussen katholieken en socialisten maar veeleer een strijd van katholieke groeperingen 

onderling. De grootste strijd werd in 1946 geleverd tussen de twee grote groeperingen Katholieke 

Volksbelangen (KVB) en de Katholieke Concentratie. Uiteindelijk streden vier lijsten bij de 

naoorlogse verkiezingen om de gunst van de kiezer: 
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2.3.2.1 Katholieke lijsten 

Na een harde kiesstrijd in 1938 was er een verlangen naar verzoening tussen de verschillende 

katholieke groeperingen. Na de oorlogsjaren waren de gemoederen binnen de verscheidene groepen 

bedaard en leek de tijd rijp om net als op nationaal niveau de stap naar een partij van eenheid, de CVP, 

te zetten. Er werd ook in Deerlijk toenadering tussen beide groeperingen gezocht en zelfs overgegaan 

tot onderhandelingen. Beide groepen kregen de kans om voorstellen en tegenvoorstellen te lanceren, 

en na enkele moeilijke onderhandelingen leek het erop dat een overeenkomst bereikt werd. Gezien niet 

iedereen zich in de gemaakte overeenkomst kon vinden, ging de bal terug aan het rollen en werd de 

verzoeningspoging volledig opgeblazen.  

Lijst 1: Katholieke Volksbelangen 

De strijd der katholieken was er vooral één tussen de katholieke standen. Ondanks het feit dat de 

katholieke partij in 1945 besloot om het standen-imago achter zich te laten en zich om te dopen tot de 

CVP, bleek dat deze partij in realiteit verre van „standenloos‟ geïnspireerd was. Op lokaal niveau werd 

dit al snel duidelijk door de rivaliteit tussen de standen. Uit de samenstelling van de lijst kon afgeleid 

worden dat de Katholieke volksbelangen opkwamen voor de belangen van de Middengroepen (boeren 

en zelfstandigen). Op die lijst viel niet één arbeider te bespeuren, gezien deze hun belangen 

nastreefden op een eigen lijst, nl. de Katholieke Concentratie. 

Lijst 1: Katholieke Volksbelangen   Figuur 2:  Kandidaten Katholieke Volksbelangen (1946, naar beroep) 

               

De KVB-lijst bestond uit meer dan de helft zelfstandigen gevolgd door de landbouwers en 

gepensioneerden. Deze partij vertegenwoordigde dus in eerste instantie de zelfstandigen en in mindere 

mate de landbouwers. De landbouwers kwamen zowel op de KVB-lijst als de lijst van de Katholieke 

Concentratie te staan. Dit toonde aan dat de katholieke onenigheid niet louter tussen de standen 

plaatsvond, maar dat het ook de interne eenvormigheid van de standen grondig verstoorde.  

 

 

Vandekerckhove Josef

Vereecke Jeroom

Deprez René

Vanhee Albert

Vandenbogaerde Maurice

Vandenbogaerde Marcel

Baert Va lère

Verspai l le Aloïse

Cloet Ferdinand

Vanneste Edmond

Vandeputte Jerome
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Figuur 3: Kandidaten Katholieke Volksbelangen (1946, naar leeftijd) 

 

De leeftijden van de kandidaten liepen uiteen 

van 30 t.e.m. 66 jaar. Toch  werd de lijst 

vooral vertegenwoordigd door dertigers 

(36,4%) en vijftigers (36,4%).  

 

Lijst 3: Katholieke Concentratie 

De Katholieke Concentratie stond symbool als de partij der christene werklieden. Beide katholieke 

blokken kwamen samen om tot een eenheidslijst te komen onder de noemer CVP.  Bij de 

onderhandelingen had de katholieke concentratie volgende eisen:  

1. Iedere groepering en iedere stand moest evenredig vertegenwoordigd worden in het bestuur der 

gemeente. 

2. De ene groep verkreeg het burgemeesterschap en de andere groep het schepencollege. 

3. Personen die aanleiding gaven tot betwisting en kritiek moesten van de eenheidslijst geweerd 

worden. 

Bij dit derde punt bleek het een eerste keer fout te lopen gezien de Katholieke Volksbelangen een 

aanvaarding eisten van de kandidaten Cloet en Vanneste. De aanvaarding  van beide kandidaten lag 

moeilijk voor de Katholieke Concentratie, maar toch stemden zij na lang overleg hiermee in. Het pad 

leek op die manier geëffend en de eenheidslijst zou een feit worden. Het schepencollege zou bestaan 

uit Vandekerckhove als burgemeester, Steelandt als 1
e
 schepen en Declercq als 2

e
 schepen. Het feit dat 

dit niet verwezenlijkt was, werd bij de campagnevoering in de schoenen van „Volksbelanger‟ Cloet 

geschoven.  

Lijst 3: Katholieke Concentratie  Figuur 4: Kandidaten Katholieke Concentratie (1946, naar beroep) 

 

            

Monbal iu Phi l ippe

Windels  Albert

Degezel le Achiel

Declercq Abdon

Steelandt Gustaaf

Berton

Putman Jules

Dekocker

Vandeputte Aloïs

Dhooms Aloïs

Canniere Jules
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Net als bij de katholieke tegenstander KVB stonden ook bij de Katholieke Concentratie enkel mannen 

op de lijst. De profilering tot werkliedenpartij kwam tot uiting in het aantal arbeiders en bedienden. 

Beide groepen samen waren goed voor meer dan de helft van de lijst. Ook de landbouwersgroep is 

beter vertegenwoordigd bij de Katholieke Concentratie, al komt dit verschil met de KVB in werkelijke 

cijfers slechts overeen met 1 persoon. 

Figuur 5: Kandidaten Katholieke Concentratie (1946, naar leeftijd) 

In tegenstelling tot de KVB trok de 

Katholieke Concentratie naar de 

kiezer met kandidaten jonger dan 30 

jaar. De leeftijden varieerden van 24 

t.e.m. 61 jaar. De partij had met een 

gemiddelde leeftijd van 43,2 jaar de 

jongste kandidaten op de lijst staan. 

 

2.3.2.2 Andere lijsten 

 

Lijst 4: Leon Defraeye 

Leon Defraeye trok met een éénmanspartij naar de verkiezingen. Hij was een gekend individu in de 

streek, waardoor hij alvast op heel wat kiezers hun stem kon rekenen. Bovendien had Leon sedert 

1932 ervaring als gemeenteraadslid. In de pers werd Leon Defraeye met zijn lijst tot de katholieke 

lijsten gerekend. Hij startte zijn politieke carrière bij de katholieke familie en beëindigde ze in de jaren 

„70 bij de christelijk geïnspireerde Eenheidspartij. 

 Een specifiek aandachtspunt van Leon was het onderwijs, wat volgens hem in verscheidene 

(plattelands-) gemeenten onvoldoende behartigd werd. In grotere steden had men naast een schepen 

van openbare werken ook nog een schepen van onderwijs. Leon pleitte ervoor om onderwijs als extra 

bevoegdheid aan een schepen toe te vertrouwen.  

In zijn verkiezingspropaganda liet Leon weten dat hij met zijn lijst niet tot doel had de andere lijsten te 

verslaan, maar wel om „zijn zetel‟ te verdedigen. De strijd en het belang van de zetelverdeling werd bij 

deze expliciet duidelijk gemaakt. Leon liet zijn kiezers ook weten dat hij niet alleen zou blijven, maar 

zou meebesturen met het nieuw gevormde bestuur.  
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Lijst 2: Belgisch Socialistisch Partij 

In tegenstelling tot de Katholieke Volksbelangen en Katholieke Concentratie trok de BSP met een 

onvolledige lijst van 6 kandidaten i.p.v. 11 naar de verkiezingsstrijd. Het was dan ook niet altijd een 

evidentie om als oppositiepartij voldoende personen warm te krijgen om op de lijst te staan.  

In hun campagnemateriaal hielden de socialisten het vooral bij een waarschuwing voor de arbeiders 

opdat zij zich niet zouden laten verleiden door de Christene Werklieden. Deze konden volgens de BSP 

de belangen van arbeiders niet behartigen gezien zij samen op lijsten stonden met werkgevers, alias 

„de verdrukkers‟. Daarenboven verwees de BSP naar feiten op nationaal niveau om de kiezer te 

overtuigen en zich sterker te plaatsen t.a.v. de katholieke lijsten in Deerlijk. Zij zouden daarmee 

aantonen dat de katholieken niet steeds het roer in handen moesten houden, maar dat ook de 

socialisten in samenwerking met de liberalen een goed functionerende regering konden vormen.  

Lijst 2: BSP     Figuur 6: Kandidaten BSP (1946, naar beroep) 

 

     

De socialistische partij profileerde zich in eerste instantie als de partij voor de werklieden. Dit kwam 

duidelijk naar voor in de lijstsamenstelling waarbij 4 van de 6 kandidaten arbeider was. Overigens 

stond ook 1 bediende en 1 gepensioneerde op de lijst.  

Figuur 7: Kandidaten BSP (1946, naar leeftijd) 

                                                                               

De gemiddelde leeftijd op de lijst was 46,8 

jaar
2
. De leeftijden situeerden zich tussen de 

33 en 62 jaar. 

 

 

  

                                                           
2
 Merk op: van twee kandidaten is geen geboortedatum gevonden. 

Lagaisse Hippol iet

Vanmeerhaeghe Jul ien

Seys

Ravel ingien Georges

Vandendorpe Remi

Desmet
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2.3.3 Uitspraak van de kiezer 

De uitspraak van de kiezer was afhankelijk van de stemmethode die werd toegepast. Voor 1976 kreeg 

de kiezer de kans om te panacheren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Panacheren of ook wel het 

systeem „bont stemmen‟ wou zeggen dat de kiezer kon stemmen op verschillende lijsten van een 

stembiljet
3
. In de propaganda van alle partijen werd de kiezer aangespoord om niet te panacheren. Dit 

duidde op het negatieve aspect van het systeem bont stemmen, nl. wanneer de kiezer panacheerde en 

niet voor evenveel kandidaten stemde als er zetels toe te kennen waren, verwaterde zijn stem tot de 

verhouding tussen het aantal aangewezen kandidaten en het totaal aantal toe te kennen zetels
4
. De 

afschaffing van het panacheren zorgde ervoor dat het behaalde stemmenaantal vóór 1976 niet kon 

vergeleken worden met de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1976. 

De katholieken partijen (waaronder de KVB, de Katholieke Concentratie en de partij van Leon 

Defraeye gerekend worden) wisten samen 86.7% van de stemmen te behalen (De Muynck, 2001, pp. 

115-116). Leon Defraeye wist (met 667 stemmen achter zijn naam) op eigen kracht 60 stemmen meer 

te vergaren dan alle BSP-kandidaten samen. De KVB en de Katholieke Concentratie waren de grote 

winnaars van de verkiezingsstrijd met respectievelijk 1659 en 1620 stemmen. De BSP ging aan de 

haal met de overige 13.3% van de stemmen, wat een vooruitgang betekende in vergelijking met de 

vooroorlogse verkiezingen. Een samensmelting van beide katholieke partijen had één grote en 

machtige katholieke formatie kunnen betekenen, maar de onenigheid tussen beide partijen liet dit nog 

niet toe.  

2.3.4 Verloop na de verkiezingen 

De splitsing van de katholieken zorgde ervoor dat geen van beide een absolute meerderheid aan zetels 

wist te behalen. Na de korte maar krachtige verkiezingsstrijd was het water tussen de katholieke 

partijen te diep om ook maar enige vorm van samenwerking binnen een bestuurmeerderheid met 

elkaar aan te gaan. Gezien KVB één zetel meer bezat dan de Katholieke Concentratie, konden zij reeds 

een meerderheid vormen met ofwel de BSP ofwel Lijst Defraeye.  

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 2: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: Katholieke Volksbelangen 5 

Lijst 2: BSP 1 

Lijst 3: Katholieke Concentratie 4 

Lijst 4: Leon Defraeye 1 

 

                                                           
3
 http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl&MENUID=14130  

4
 http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=2&NR=184&PUID=33574665&LANG=nl 

 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl&MENUID=14130
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=2&NR=184&PUID=33574665&LANG=nl
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 Samenstelling Gemeenteraad 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 07/01/1947 legden onderstaande verkozen kandidaten de eed af 

als gemeenteraadslid: 

Tabel 3: Samenstelling gemeenteraad 

 

 

Figuur 8: Gemeenteraadsleden (1946, naar beroep)         Figuur 9:   Gemeenteraadsleden (1946, naar leeftijd) 

    

In 1946 zetelden vooral zelfstandigen, bedienden en landbouwers in de gemeenteraad. 10 van de 11 

raadsleden waren tussen de 43 en 66 jaar oud. Slechts 1 kandidaat was jonger dan 40 jaar, wat de 

gemiddelde leeftijd van de raadsleden op 50,3 jaar bracht.  

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 4: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Vandekerckhove Joseph nijveraar 43 M 

Schepen Vanneste Edmond gepensioneerde 66 M 

Schepen Defraeye Leon nijveraar 47 M 

 

Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden volgde de benoeming van 2 schepenen. Een geheime 

stemming binnen de gemeenteraad bepaalde wie tot schepen benoemd kon worden. Vandekerckhove 

Joseph werd als  kandidaat voor de eerste schepenambt naar voor geschoven. Hij behaalde 6 van de 11 

Verkozen kandidaten Partij

Vandekerckhove Josef Kath. Volksbelangen

Vereecke Jeroom Kath. Volksbelangen

Deprez René Kath. Volksbelangen

Cloet Ferdinand Kath. Volksbelangen

Vanneste Edmond Kath. Volksbelangen

Monbaliu Philippe Kath. Concentratie

Windels Albert Kath. Concentratie

Degezelle Achiel Kath. Concentratie

Steelandt Gustaaf Kath. Concentratie

Defraeye Leon Lijst Defraeye

Lagaisse Hippoliet BSP
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stemmen waardoor hij tot eerste schepen verkozen werd verklaard. Voor de tweede schepenambt 

namen Leon Defraeye en Gustaaf Steelandt (Katholieke Concentratie) het tegen elkaar op. Defraeye 

haalde het met 10 stemmen (tegenover 1 stem voor Steelandt) en werd benoemd tot tweede schepen. 

Hij werd de eerste schepen die specifiek zou toezien op onderwijsaangelegenheden binnen de 

gemeente. 

Een maand na de installatie van de gemeenteraad en het schepencollege werd in het Belgisch 

Staatsblad bekendgemaakt dat Joseph Vandekerckhove tot burgemeester van de gemeente Deerlijk 

werd benoemd (verschenen op 07/02/1947). Joseph Vandekerckhove zette de stap van schepenambt 

naar burgemeesterschap waardoor een schepenplaats vacant werd. De gemeenteraad ging opnieuw 

over tot de verkiezing van een schepen en had de keuze tussen Edmond Vanneste (KVB) en Achiel 

Degezelle (Katholieke Concentratie). Vanneste wist de schepenzetel voor zich te winnen met 6 

stemmen tegenover 4 voor Degezelle en 1 blanco formulier. 
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2.4 Gemeenteraadsverkiezing van 12 oktober 1952 

2.4.1 Inleiding 

Bij de parlementsverkiezingen in 1949 werd het politieke leven volledig beheerst door de 

Koningskwestie. De Koningskwestie leefde in het hele land, ook in gemeenten richtten de plaatselijke 

partijafdelingen van nationale partijen zich tot de burger. In 1950 probeerden de lokale afdelingen van 

zowel CVP als BSP hun leden te overtuigen om het standpunt van de partij te verdedigen wanneer zij 

hun stem zouden uitbrengen m.b.t. de terugkeer van Leopold III.  

Bij de parlementsverkiezingen van 1950 wisten de katholieken een grote overwinning te behalen en 

vormden zij drie opeenvolgende CVP-PSC –regeringen tussen 1950 en 1954 (regering Duvieusart, 

Pholien en Van Houtte). Deze afwisselende regeringen moeten gezien worden tegen het licht van een 

verzwakte economie in de jaren ‟50. Tot aan de jaren ‟50 werd een non-interventiepolitiek gevoerd, 

maar wanneer de stagnatie van de economie duidelijk zichtbaar werd moest er toch ingegrepen 

worden. Tijdens deze machtsperiode zouden de katholieken zoveel mogelijk maatregelen in het 

voordeel van het vrij onderwijs uitwerken. Dit stuitte uiteindelijk op een groot verzet van zowel de 

socialisten als de liberalen (Reynaert, 2009). 

2.4.2 Aanloop naar de verkiezingen 

In tegenstelling tot de voorgaande verkiezingen, namen slechts drie lijsten deel aan de verkiezingen 

van 1952. Dit viel te verklaren door de opkomst van de katholieken onder één gezamenlijke noemer, 

meer bepaald de CVP. De socialisten bleven als trouwe oppositiepartij de verkiezingsstrijd aangaan, 

ook al vormde de concurrentie één katholiek blok. Leon Defraeye bleef net als in 1946 zijn 

onafhankelijke lijst behouden. 

Lijst 1: BSP 

De socialisten trokken in 1952 met een bijna volledige lijst van 10 kandidaten naar de kiezer. Dit 

waren 4 kandidaten meer in vergelijking met de verkiezingen van 1946. In eerste instantie was een 

volledige lijst gevormd maar Adolf Duquesne trok zich terug van de lijst. In de naoorlogse periode 

was het geen makkelijke klus voor de socialisten om een volledige lijst samen te stellen. Patroons 

durfden daar hun steentje toe bijdragen door hun arbeiders onder druk te zetten zodat zij zich geen 

kandidaat zouden stellen. 

In hun campagnemateriaal werd regelmatig naar het wanbeleid van de nationale CVP-PSC regering 

verwezen. Net als voorgaande verkiezingen grepen zij terug naar het nationale niveau met de 

bedoeling zich lokaal sterker te plaatsen. Een voorbeeld van dit wanbeleid was volgens de socialisten 

de defensiepolitiek waarbij de dienstplicht uitgebreid werd tot 24 maanden. Deze dienstplicht werd na 

tussenkomst van de BSP-PSB teruggebracht op 21 maanden wat daarenboven een minder grote kost 

met zich meebracht.  
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Lagaisse Hypol i te

Vanmeerhaeghe Jul ien

D'Hont Rachel

Droogenbroodt André

Ravel inghien Georges

Dejans  André

Vandendorpe Remi

Vandekerckhove Remi

Van Robays  Maria

Rommens  Camiel

Lijst 1: BSP                 Figuur 10: Kandidaten BSP (1952, naar beroep) 

  

                         

De samenstelling van de lijst trok in grote mate op de samenstelling in 1946. Nieuw bij deze 

verkiezingen waren de kandidaten die tot de categorie huisvrouw/huisman behoorden. Deze 

beroepscategorie ging hand in hand met de vervrouwelijking binnen de partij. De vrouwen die tijd 

konden maken om zich politiek te engageren waren meestal huisvrouwen waarvan de kinderen reeds 

op eigen benen konden staan. Dit geeft eveneens een verklaring waarom de vrouwelijke kandidaten 

tussen de 40 en 60 jaar schommelden. 

Figuur 11:   Kandidaten BSP (1952, naar geslacht) 

                                                                                  

De BSP zorgde als eerste voor vervrouwelijking bij de 

lijstvorming. Maar liefst 2 vrouwen kregen de kans om de 

vrouwelijke burgers te vertegenwoordigen.  

 

Figuur 12:   Kandidaten BSP (1952, naar leeftijd) 

De kandidaten op de lijst hadden een 

gemiddelde leeftijd van 47,7 jaar. Vier 

kandidaten hadden reeds eerder aan 

verkiezingen deelgenomen, de 6 andere 

kandidaten zorgden voor nieuw bloed 

binnen de partij.  
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Lijst 2: CVP 

Burgemeester Vandekerckhove trok als kopman met een samengesmolten CVP-lijst naar de kiezer. Op 

de lijst stonden 3 kandidaten afkomstig uit de Katholieke Concentratie en 5 Katholieke 

Volksbelangers. Daarnaast werden 3 nieuwe kandidaten aangetrokken om de partij te 

vertegenwoordigen. Bij de fusie van partijen moesten kandidaten geofferd worden gezien het beperkte 

aantal plaatsen op één lijst. Zo namen Fernand Cloet, Jeroom Vereecke , dokter Monbaliu en Achiel 

Degezelle definitief afscheid van hun mandaat.  

De eenheidslijst waarmee de CVP naar de kiezer trok werd door de socialistische partij afgedaan als 

een hutsepotlijst. In hun eerste verkiezingspamflet verwezen de socialisten naar de interne spanningen 

en ruzies die zich de afgelopen 6 jaar tussen de katholieke blokken hadden voorgedaan. Daarop kwam 

de CVP aanzetten met de  slogan: “door eendracht en samenwerking naar rust en verbroedering, 

grondslag van alle welvaart” (Christelijke Volkspartij, 1952). 

Lijst 1: CVP                 Figuur 13:   Kandidaten CVP (1952, naar beroep) 

                          

 

 

De samensmelting van beide katholieke vleugels zorgde voor een veranderde samenstelling t.a.v. de 

lijsten in 1946. Toch kwam de samenstelling in 1952 goed overeen met de samenstelling van de 

Katholieke Concentratie bij de voorgaande verkiezingen. Het grote verschil met de lijstvorming bij 

Katholieke Concentratie was het aantal arbeiders op de lijst (van 27,3% naar 9%). Bovendien brachten 

de gebundelde krachten binnen de „stand der boeren‟ een groter aantal landbouwerskandidaten met 

zich mee. In tegenstelling tot de KVB is het aantal zelfstandigen op de lijst teruggevallen van 55% 

naar 27%.  

 

 

 

 

 

 

Vandekerckhove Jozef

Windels  Albert

Deprez René

Devos  Jozef

Vandenbulcke Médard

Steelandt Gustaaf

Vandeputte Jeroom

Declercq Abdon

Vanneste Edmond

Feyers  Jul ien

Baert Va lère
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 Figuur 14:   Kandidaten CVP (1952, naar leeftijd) 

De CVP ging niet mee in de beweging van 

vervrouwelijking op de lijst. De politiek bleef in die 

kringen in eerste instantie een mannelijke 

aangelegenheid. Deze mannen hadden een 

gemiddelde leeftijd van 51,2 jaar. Vóór de 

samensmelting hadden de katholieke lijsten 

gemiddelde leeftijden van 45,5 en 43,2 jaar. Er deed zich een verouderingstrend voor die verklaard 

kan worden door het feit dat 8 van de 11 kandidaten reeds in 1946 op de kieslijst stonden.  

Lijst 3: Leon Defraeye 

Gezien het goede resultaat bij de voorgaande verkiezingen trok Leon Defraeye opnieuw alleen naar de 

kiezer. Ook dit keer zou hij strijden voor zijn schepenambt al was het niet evident om in te gaan tegen 

het CVP-blok. Zij verzekerden Defraeye ervan dat hij zijn schepenambt mocht vergeten gezien zij 

ervan overtuigd waren dat zij een absolute meerderheid zouden behalen. 

 

2.4.3 Uitspraak van de kiezer 

Voor het eerst kwamen de katholieken op onder hun nationale naam CVP. Hiermee wisten ze 54%       

van de kiezers te overhalen. Daarnaast was er ook nog een lijst met de alleenstaande katholiek Leon 

Defraeye, deze wist 29.2% van de stemmen te veroveren. Wanneer we ook Leon Defraeye bij de CVP 

zouden voegen, dan zien we dat zij een totaal van 83,2% konden behalen. Dit was 3,5% minder dan de 

verkiezingen in 1946, wat ook onmiddellijk een stijging voor de BSP van 13,3% naar 16,8% met zich 

meebracht. Dit zou tot gevolg hebben dat de CVP een zetel moest afstaan aan de socialistische partij. 

2.4.4 Verloop na de verkiezingen 

De bundeling van krachten bracht het verhoopte resultaat met zich mee: een absolute meerderheid 

voor de CVP. Leon Defraeye wist opnieuw de kiezer van zijn kunnen te overtuigen en kreeg nog meer 

stemmen toegewezen dan in 1946. Uittredend BSP-gemeenteraadslid Lagaisse kreeg voor de volgende 

legislatuur versterking binnen de gemeenteraad.  

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 5: Verdeling zetels gemeenteraad 

   Aantal zetels 

Lijst 1: BSP 2 

Lijst 2: CVP 8 

Lijst 3: Leon Defraeye 1 
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Verkozen kandidaten Partij

Vandekerckhove Jozef CVP

Windels Albert CVP

Deprez René CVP

Devos Jozef CVP

Vandenbulcke Médard CVP

Steelandt Gustaaf CVP

Vandeputte Jeroom CVP

Vanneste Edmond CVP

Lagaisse Hypolite BSP

Vanmeerhaeghe Julien BSP

Defraeye Leon Defraeye

Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 6: Samenstelling gemeenteraad 

Tijdens de legislatuurperiode 1953-1958 viel Vanmeerhaeghe Julien 

weg als gemeenteraadslid, waarna hij werd opgevolgd door D‟Hont 

Rachel. Zij was de eerste vrouw die haar intrede deed in de 

gemeenteraad. De BSP was een grote voorloper van 

vervrouwelijking binnen de politiek ten aanzien van de andere 

partijen. 

 

 

Figuur 15:   Gemeenteraadsleden (1952, naar beroep) Figuur 16:   Gemeenteraadsleden (1952, naar leeftijd) 

   

In vergelijking met de voorgaande verkiezingen verloren de zelfstandigen terrein aan de landbouwers. 

Het aandeel bedienden en gepensioneerden bleef daarentegen gelijk. De gemiddelde leeftijd van de 

gemeenteraadsleden was 52,9 jaar. De verouderingstrend van de CVP zette zich dus verder binnen de 

gemeenteraad, wat niet verwonderlijk was gezien meer dan 70% van de raadsleden CVP‟er was. 

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 7: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Vandekerckhove Joseph nijveraar 49 M 

Schepen Windels Albert vakbondsleider 37 M 

Schepen Devos Joseph landbouwer 55 M 

 

Met hun absolute meerderheid moest de CVP niet rond de onderhandelingstafel zitten met andere 

partijen om een bestuursmeerderheid samen te stellen. Zij waren reeds voor de stemming zeker van 

hun zetels binnen het college. De onderhandelingen beperkten zich dus binnen het terrein van CVP 

waarbij de drie standen tot een overeenkomst moesten komen. Deze overeenkomst zou een 

evenwichtige verdeling tussen de standen met zich meebrengen. Ondanks de onderlinge overeenkomst 
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moest de formele stemming der schepenen gehouden worden, al was de samenstelling van het 

schepencollege reeds op voorhand beklonken. 

Bij de eerste stemronde ging de strijd tussen Albert Windels en Leon Defraeye. Windels verkreeg 8 

stemmen en Defraeye 5 waardoor Windels tot eerste schepen verkozen verklaard werd. Bij de tweede 

stemronde werden Devos Joseph (CVP), Lagaisse Hippolyte (BSP) en Defraeye Leon naar voor 

geschoven voor het tweede schepenambt. Devos kreeg de schepenambt toegewezen met 8 stemmen 

achter zijn naam tegenover 2 stemmen voor Lagaisse en 1 stem voor Defraeye. 
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2.5 Gemeenteraadsverkiezing van 12 oktober 1958 

2.5.1 Inleiding  

De nationale verkiezingsuitslagen van 1954 vormden een groot succes voor de socialistische partijen. 

De regering Van Acker IV kon aanzien worden als een paarse coalitie avant la lettre die volledig in het 

teken van de schoolstrijd stond. Zowel de socialisten als de liberalen richtten zich radicaal tegen de 

genomen maatregelen onder het katholieke bewind. In hetzelfde jaar als de 

gemeenteraadsverkiezingen kwam een einde aan deze paarse regering. Het was uiteindelijk de 

regering Eyskens die tot een schoolpact kwam in 1958. Dit zorgde ervoor dat de strijd tussen de 

partijen getemperd was voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1958 (Reynaert, 2009).  

2.5.2 Aanloop naar de verkiezingen 

Bij de verkiezingen van 1958 verschenen opnieuw de 3 vertrouwde partijen van in 1952 aan de 

startlijn. De CVP ging opnieuw voor een absolute meerderheid en kreeg zoals de voorgaande jaren 

concurrentie van vertrouwde oppositiepartner BSP. Ook Leon Defraeye was er opnieuw bij, al was het 

dit keer niet met een partij onder zijn eigen naam maar onder de naam Gemeentebelangen. Leon 

veranderde de naam van zijn partij gezien meerdere kandidaten zich achter hem schaarden op een 

gezamenlijke lijst.  

Lijst 1: BSP 

Voor het eerst trokken de socialisten met een volledige lijst naar de kiezer. De socialisten richtten zich 

in hun verkiezingscampagne vooral tegen de katholieken, die reeds jaren aan de macht waren. Als 

oppositiepartij wensten zij verandering binnen hun gemeente en dat maakten ze ook duidelijk ik hun 

slogan:  “Het moet en zal veranderen in Deerlijk.” De strijd tegen CVP (Vandekerckhove-Windels) 

ging dus onvermoeid verder. Als volleerde oppositiepartij gaven zij alle wantoestanden in drukletters 

weer om aan te duiden wat de bestuursmeerderheid allemaal verkeerd gedaan had de afgelopen 6 jaar. 

Ze beëindigden hun affiche met volgende afsluiter: “Vergeet niet dat die genen welke nu proberen uw 

stem af te kopen voor een pint bier, u die na de verkiezing dubbel en dik zullen doen terugbetalen!”. In 

tegenstelling tot de voorgaande verkiezingen werden de CVP-kandidaten niet voorgesteld als 

ruziemakers, maar wel als kandidaten met economische macht die deze zouden aanwenden om meer 

stemmen te behalen. Bovendien verwezen zij opnieuw naar het gevoerde beleid op nationaal niveau 

onder leiding van de CVP, waarbij zij de CVP nog steeds een onrechtvaardige schoolpolitiek 

verweten.  

De socialisten probeerden de burgers ervan bewust te maken dat de arbeiders en bedienden in de 

gemeenteraad in de „minderheid‟ waren (2 ACW‟ers en 2 socialisten). Dit terwijl 65% van de 

bevolking tot de werkende klasse behoorde. Om de arbeidersstand voldoende te vertegenwoordigen 
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zouden minstens 6 arbeidersvertegenwoordigers de kans moeten krijgen om in de gemeenteraad te 

zetelen, aldus de socialisten.   

Lijst 1: BSP                Figuur 17:   Kandidaten BSP (1958, naar beroep) 

            

De arbeiders vormden opnieuw een overgrote meerderheid op de lijst. Het aantal bedienden op de lijst 

was meer dan verdubbeld t.o.v. de verkiezingen in 1952 (van 10% naar 27%). De overige 18% kwam 

toe aan de huisvrouwen op de lijst. Meer dan de helft van de lijst waren nieuwe kandidaten, slechts 4 

bekende gezichten trokken opnieuw naar de kiezer.  

Figuur 18:   Kandidaten BSP (1958, naar geslacht) 

 

Opnieuw stonden 2 vrouwen op de socialistische lijst. Toch 

daalde het percentage vrouwen met 2% gezien de lijst in 

1958 uit 11 kandidaten bestond i.p.v. 10.  

 

Figuur 19:   Kandidaten BSP (1958, naar leeftijd)
5
 

De vernieuwing van de kandidaten werd 

duidelijk in de leeftijdssamenstelling. Bij de 

verkiezingen van 1952 was de jongste 

kandidaat 38 jaar, in 1958 komen maar liefst 

4 kandidaten jonger dan 38 jaar op de lijst te 

staan. De oudere categorieën worden vooral 

ingevuld door de kandidaten die reeds in 

1952 naar de kiezer trokken. De gemiddelde leeftijd daalde tot 38,5 jaar, waardoor de BSP als eerst 

met een sterk verjongde lijst naar de kiezer trok. 

                                                           
5
 Merk op: van 1 persoon werd geen geboortedatum gevonden. De berekening is dus toegepast op 10 van de 11 kandidaten. 

Laga isse Hippol iet

Verhaeghe André

Ravel ingien Georges

D'Hont Rachel

Cnudde Pierre

Demets  Marcel

Vanderbeken Albertina

Vandendorpe Remi

Rommens  André

Vanderbrugghen Robert

Verhaeghe Aloïs
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Vandekerckhove Jozef

Windels  Albert

Deprez René

Demets  Frans

Vandenbulcke Medard

Steelandt Gustaaf

Vandeputte Jeroom

Decuypere Marcel

Moerman Antoon

Casteele Georges

Van Rechem Gerard

Lijst 2: CVP 

De CVP bood in haar campagnes weerwoord tegenover de socialisten. Bij het nalezen van het 

campagnemateriaal werd al snel duidelijk dat de verkiezingstrijd in 1958 vooral een strijd tussen CVP 

en BSP was. Naast de BSP greep ook de CVP terug naar nationale elementen zoals de schoolstrijd 

binnen hun campagne.   

Lijst 2: CVP                 Figuur 20:   Kandidaten CVP (1958, naar beroep) 

                

      

De lijstvorming bleef nog steeds een mannelijke aangelegenheid binnen de CVP.  Op de lijst stonden 4 

ACW-kandidaten, 3 landbouwers en 3 zelfstandigen. Gustaaf Steelandt had in tussentijd de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor hij niet meer als bediende op de lijst kwam te staan 

maar wel als gepensioneerde. Op de lijst stonden zes uittredende mandatarissen aangevuld met 5 

nieuwe gezichten. De standenorganisatie zorgde voor een gelijke verdeling van plaatsen op de lijst 

waardoor de nieuwe gezichten niet onmiddellijk een verandering in beroepsprofiel met zich 

meebrachten. 

Figuur 21:   Kandidaten CVP (1958, naar leeftijd) 

De aanwerving van nieuwe kandidaten 

bracht in eerste instantie een verjonging 

met zich mee. De gemiddelde leeftijd 

daalde tot 46,6 jaar. Ten aanzien van de 

socialistische partij kon men niet 

spreken van verjonging, maar binnen de 

eigen partij was deze daling reeds een 

hele stap vooruit gezien de gemiddelde leeftijd bij de voorgaande verkiezingen nog 51,2 jaar was. In 

1952 was de jongste kandidaat 38 jaar, in 1958 daarentegen bevond 18,25% van de kandidaten zich in 

de categorie 30-34 jarigen. 
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Defraeye Leon

Haud'huyze George

Dendievel Julien

De Munster

Hennejonck Marcel

Maetens

De Bakker

Matton Josephus

Lijst 3: Gemeentebelangen 

Nadat hij twee verkiezingsjaren alleen naar de kiezer getrokken was, wist Leon Defraeye een lijst te 

vormen met 7 andere kandidaten. Op die manier kon zijn lijst bij een even groot succes als de 

voorgaande verkiezingen een extra zetel in de gemeenteraad verkrijgen. 

Lijst 3: Gemeentebelangen     Figuur 22:  Kandidaten Gemeentebelangen (1958, naar beroep) 

         

Net als de CVP trok Leon Defraeye met uitsluitend mannen naar de verkiezingen. De ene helft van de 

kandidaten waren zelfstandigen, de andere helft arbeiders. Het was een lijst met weinig differentiatie 

in het beroepsprofiel van de kandidaten. Maar als werkgever van vele arbeiders was het Leon daar ook 

om te doen, hij toonde op die manier dat werkgevers en werknemer ook konden samenwerken en dat 

zij niet als tegenpolen tegenover elkaar stonden. 

Figuur 23:  Kandidaten Gemeentebelangen (1958, naar leeftijd) 

Met een gemiddelde leeftijd van 44,5 

jaar plaatste de partij zich tussen de BSP 

en CVP. Leon Defraeye was met zijn 59 

jaar de oudste kandidaat die op de lijst 

stond, alle andere kandidaten waren 

tussen de 35 en 48 jaar.  

 

2.5.3 Uitspraak van de kiezer 

De CVP-lijst behaalde een winst van 7,8% t.a.v. de vorige verkiezingsuitslag. In het totaal behaalde de 

partij 61,8% van de stemmen. De BSP kreeg daardoor een lichte weerslag en zakte van 16,8% naar 

14,7%. De overige 23,5% van de stemmen ging naar de lijst Gemeentebelangen.  

Een opmerkelijk feit was het hoge aantal naamstemmen bij de CVP en het kleine aantal bij de BSP. 

Burgemeester Vandekerckhove behaalde als kopman 1.275 naamstemmen. Bij de BSP behaalde 

André Verhaeghe (nummer twee op de lijst) het grootste aantal naamstemmen (152). Dit is slechts een 



33 
 

kleine fractie van het aantal naamstemmen waarop de CVP kon rekenen. Kiezers die een voorkeur 

hadden voor de socialistische partij gaven eerder een lijststem en panacheerden in mindere mate. 

2.5.4 Verloop na de verkiezingen 

De CVP bleef zijn absolute meerderheid behouden en verkreeg opnieuw 8 zetels in de gemeenteraad. 

De 7,8% extra stemmen waren dus niet voldoende voor een 9
e
 zetel. Leon Defraeye wist met zijn lijst 

Gemeentebelangen een zetel en surplus te veroveren. De socialisten raakten daarentegen niet meer aan 

hun winst van in 1952 en moesten een zetel inleveren. 

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit:  

Tabel 8: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: BSP 1 

Lijst 2: CVP 8 

Lijst 3: Gemeentebelangen 2 

 

Na de turbulente politieke jaren m.b.t. de schoolstrijd leek de stilte in Deerlijk maar niet terug te keren. 

Na afloop van de verkiezingen in 1958 kwam verkiezingsfraude aan het licht. Het stemmenaandeel dat 

de partijen verkregen hadden was nog steeds correct. Het probleem situeerde zich bij het aantal 

voorkeurstemmen binnen de CVP. De standenverhouding werd door de fraude gemanipuleerd in het 

nadeel van de ACW leden. In ieder stembureau werden na de stemming lijststemmen per partij gelegd 

om daarna het aantal voorkeurstemmen te tellen. Deze werden dan per bureau mondeling afgeroepen 

en net daar wrong het schoentje bij de verkiezingen van ‟58. Na de telling weken de resultaten van één 

stembureau grondig af ten aanzien van de overige stembureaus. Stemmen die oorspronkelijk voor de 

„Gilde‟ waren, werden voorgelezen in het voordeel van de middenstand. Een hypothetische drijfveer 

hiervoor was de vrees bij de middenstand om te verliezen van de Gilde door hun nieuwe en sterke 

figuur Windels. Daarenboven had de „Gilde‟ aan de hand van ACW-ledenbladen de kiezers 

opgeroepen om niet voor één persoon te stemmen maar om op verschillende leden van de lijst hun 

stem uit te brengen. Deze binding met een sterke organisatie als het ACW had de middenstand in 

Deerlijk niet, wat de vrees voor verlies nog meer aanwakkerde.  
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Tabel 9: Vervalste resultaten gemeenteraadsverkiezingen 1958 

 

Op 23/10/1958 richtten vakbondsleider Albert Windels en ACW-lid Gustaaf Steelandt zich tot de 

provinciegouverneur in een klachtenbrief met de cijfers van de stembureaus. De namen in hoofdletters 

waren die van landbouwers en middenstanders op de lijst, de andere namen waren ACW-kandidaten. 

Alle kandidaten van de CVP verklaarden zich akkoord met deze klachtenbrief en vroegen een 

hertelling van de stemmen aan. De voorzitter van het stembureau Dhr. Wylaeys (schooldirecteur) werd 

door het gemeentebestuur voor deze onregelmatigheden verantwoordelijk gesteld. In een proces-

verbaal van de zitting der gemeenteraad d.d. 30/04/1959 werd duidelijk dat voorgaande 

verkiezingsfeiten hadden bijgedragen tot de afzetting van het schoolbestuur, wat dus neerkwam op het 

ontslag van de heer Wylaeys als schooldirecteur. 

De klacht bij de provinciegouverneur werd ontvankelijk verklaard waarop de leden van de Bestendige 

Deputatie een hertelling inlasten. Bij deze hertelling werd voorgaand vermoeden van fraude bevestigd, 

wat een wijziging in de standenverhouding met zich mee bracht.  

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 10: Samenstelling gemeenteraad 

De hertelling van de stemmen bracht een wijziging van 

personen in de gemeenteraad met zich mee. De ACW‟ers 

Van Rechem Gerard en Moerman Antoon namen de plaats 

in van de landbouwer Vandeputte Jeroom en de zelfstandige 

Decuypere Marcel. Op die manier behaalden 4 ACW-

kandidaten en 4 kandidaten van de Middengroepen een zetel 

binnen de gemeenteraad. 

 

 

Verkozen kandidaten Partij

Vandekerckhove Jozef CVP

Windels Albert CVP

Deprez René CVP

Demets Frans CVP

Vandenbulcke Medard CVP

Moerman Antoon CVP

Van Rechem Gerard CVP

Casteele Georges CVP

Defraeye Leon Gemeentebelangen

Haud'huyze George Gemeentebelangen

Lagaisse Hippoliet BSP
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Figuur 24:  Gemeenteraadsleden (1958, naar beroep)   Figuur 25:  Gemeenteraadsleden (1958, naar leeftijd) 

      

De landbouwers moesten zitjes in de gemeenteraad inleveren. Alle andere beroepsgroepen gingen met 

deze zetels aan de haal. De arbeiders en bedienden waren samen goed voor 46% van de gemeenteraad. 

Dit was een stijging van 19% t.a.v. van de uittredende gemeenteraad. De gemeenteraad werd net als de 

kandidatenlijst van de CVP gekenmerkt door een verjongingsbeweging. De gemiddelde leeftijd van 

een raadslid daalde van 52,9 naar 47,7 jaar.  

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 11: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Vandekerckhove Joseph nijveraar 55 M 

Schepen Windels Albert vakbondsleider 43 M 

Schepen Deprez René landbouwer 52 M 

 

Na de woelige verkiezingstijden kon uiteindelijk een correcte gemeenteraad samengesteld worden en 

een bestuursmeerderheid aangewezen worden. Burgemeester Vandekerckhove kon zijn rol als 

burgervader voor een derde termijn verder zetten. Albert Windels en Leon Defraeye waren beiden 

kandidaat voor de eerste schepenfunctie. Bij de geheime stemming verkreeg Windels 8 stemmen en 

Defraeye 3. Uittredend schepen Windels wist op die manier zijn schepenambt te verlengen met 6 jaar. 

Bij de tweede stemming werd één man naar voor geschoven, met name René Deprez. Hij kreeg 8 ja-

stemmen achter zijn naam en werd tweede schepen. Hij nam het roer over van uittredend schepen 

Devos nadat hij reeds jaren ervaring had opgebouwd als gemeenteraadslid. Na de vorming van een 

bestuursmeerderheid doofde de heisa rond de verkiezingen uit, maar diep binnen de partijen had dit 

een wrang gevoel en wantrouwen onder de kandidaten nagelaten.  
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2.6 Gemeenteraadsverkiezing van 11 oktober 1964 

2.6.1 Inleiding 

De Volksunie werd de grote overwinnaar bij de parlementsverkiezingen van 1961. De CVP kreeg 

daarentegen af te rekenen met een groot verlies. Uiteindelijk werd een rooms-rode regering Lefèvre-

Spaak gevormd. In 1961 werd bovendien de PVV – PLP opgericht, wat een herbronning voor de 

liberalen inhield (Reynaert, 2009). Ondanks hun opmars viel er in Deerlijk nog geen liberale lijst te 

bespeuren, daarop bleef het wachten tot 1976. 

Lokale context 

In 1961 stierf burgemeester Vandekerckhove, waardoor schepen Windels het roer overnam als 

waarnemend burgemeester. Windels was waarnemend burgemeester, wat inhield dat hij niet officieel 

benoemd was bij Koninklijk Besluit. Na de dood van de burgemeester moest de meerderheid 

kandidaten voor het burgemeesterschap voordragen. Het waren uiteindelijk Windel en Defraeye die 

het tegen elkaar opnamen. Windels haalde het nipt van Defraeye met 6 voorkeurstemmen tegenover 5 

voor Defraeye. Leon Defraeye mocht uiteindelijk Windels opvolgen als waarnemend schepen. Gustaaf 

Steelandt volgde Joseph Vandekerckhove op als gemeenteraadslid, na enkele interne partij-

strubbelingen. Medard Vandenbulcke stelde voor dat Steelandt (ACW-signatuur) ontslag zou nemen 

als eerst-opvolgend gemeenteraadslid, omdat de zetel volgens hem toebehoorde aan een zelfstandige. 

In 1964 kwam ook Rene Deprez te overlijden, waarop landbouwer J. Vandeputte  hem opvolgde als 

gemeenteraadslid.  

2.6.2 Aanloop naar de verkiezingen 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1958 zinderden nog lange tijd na binnen de CVP, wat uiteindelijk 

leidde tot onderlinge spanningen en het uiteenvallen van de partij. Net als in 1946 stonden de 

verkiezingen in het teken van de strijd tussen christelijke scheurlijsten. Andere partijen zoals de BSP 

en VU probeerden deze onenigheid binnen de CVP uit te spelen in hun campagne.  De CVP viel 

uiteen in de Eenheidspartij en Ieders Welzijn. Bovendien leefde er onderlinge verdeeldheid binnen de 

standen waardoor deze opgesplitst waren tussen de twee partijen. Beide partijen spaarden elkaar niet 

en Ieders Welzijn richtte zijn pijlen vooral op de vakbondsman Albert Windels.  

De lijst van Leon Defraeye kwam intussen niet meer op, gezien Defraeye zich aansloot bij de 

Eenheidspartij. Naast de twee scheurlijsten en de vertrouwde oppositiepartner BSP trokken nog twee 

nieuwe lijsten naar de kiezer. Enerzijds was er de éénmanslijst Baert en anderzijds een lijst met 

onafhankelijke kandidaten.  
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Verhaeghe André

Lorrez Norbert

Ravel ingien Georges

Dhuls t Jul ien

Vanderbeken Albertina

Hostyn Frans

Verhuls t Roger

Vanderbrugghen Robert

Dhont Rachel

Vandendorpe Remi

Buysens  Marcel

Lijst 3: BSP 

Op de BSP-lijst stonden 6 vertrouwde gezichten en 4 nieuwe, die in hun socio-economisch profiel in 

overeenstemming waren met de kandidaten van voorgaande verkiezingsjaren. Na meer dan 18 jaar 

oppositie gevoerd te hebben trok Lagaisse zich terug uit de politiek. Gezien zijn leeftijd werd het tijd 

om jong bloed te laten voorgaan. 

In hun campagne werd opnieuw verwezen naar de gevoerde politiek op een hoger niveau. In 1964 

werd niet alleen verwezen naar de nationale politiek maar ook naar de provinciale politiek. Daarbij 

werd in eerste instantie verwezen naar het werk dat BSP-kandidaat Verhaeghe als provincieraadslid 

had verricht.  

Lijst 3: BSP      Figuur 26:   Kandidaten BSP (1964, naar beroep) 

                 

Bij de samenstelling van de lijst werden nieuwe gezichten naar voor geschoven. Ondanks deze 

vernieuwing van personen was de samenstelling van de kandidaten volgens beroepsprofiel identiek 

aan de lijstsamenstelling van 1958.  

Figuur 27:   Kandidaten BSP (1964, naar geslacht) 

 

Net als het beroepsprofiel bleef ook het percentage 

vrouwen op de lijst gelijk aan de BSP-lijst van 1958.  

 
 

Figuur 28:   Kandidaten BSP (1964, naar leeftijd) 

                                                                    

De gemiddelde leeftijd op de lijst steeg van 

38,5 naar 45,1 jaar. De verjongingstrend van 

de BSP bij voorgaande verkiezingen werd in 

1964 niet meer verder gezet.  
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Lijst 2: Ieders Welzijn 

Op de lijst van Ieders Welzijn prijkten twee namen van kandidaten die bij de voorgaande verkiezingen 

nog op een CVP-lijst stonden. Het waren M. Vandenbulcke en J. Vandeputte die met een volledig 

nieuwe groep kandidaten naar de verkiezingen trokken. Het merendeel van de kandidaten op deze lijst 

kwam op voor de belangen der Middengroepen. Deze groep moest bij de voorgaande verkiezingen 

twee zetels afstaan na een hertelling van de stemmen, wat niet bij alle kandidaten in goede aarde viel. 

Lijst 3: Ieders Welzijn    Figuur 29:   Kandidaten Ieders Welzijn (1964, naar beroep) 

                      

Bij Ieders Welzijn kwamen vooral zelfstandigen en landbouwers op de lijst te staan. De arbeiders en 

bedienden vormden slechts een kleine fractie op de lijst. De partij kwam als eerste op met een 

onderwijzer als kandidaat, wat niet veel voorkomend was in die tijd. Vanaf begin jaren ‟80 zou daar 

geleidelijk aan verandering in komen en zou het onderwijzend personeel een vaste waarde vormen 

binnen de politiek in Deerlijk. 

Figuur 30:  Kandidaten Ieders Welzijn (1964, naar leeftijd ) 

                                                      

De gemiddelde leeftijd kwam 

overeen met die van de kandidaten 

op de CVP-lijst in 1958. 

 

 

 

 

 

  

Vandenbulcke Médard

Lambert André

Vandeputte Jerome

Dheedene Lodewi jk

Vandenberghe Daniël

Deconinck Georges

Vermoere-Vereecke Maurice

Verbauwhede Albert

Goeminne Gi lbert

Deleersnyder Aloïs

Vandekerckhove Pierre
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Windels  Albert

Defraeye  Leon

Terryn Roger

Demets  Frans

Haud'huyze Albert

Vancraeynest Albert

Casteele Georges

De Clercq Jules

Vanrechem Gerard

Vandewal le Pierre

Moerman Antoon

Lijst 3: Eenheidspartij 

De Eenheidspartij wou zoveel mogelijk de eigenheid van de CVP behouden. De partij wou zich 

m.a.w. profileren als een partij waarbij drie standen samenwerken met elkaar. Dit werd al snel 

duidelijk bij de samenstelling van de lijst. De Eenheidspartij bestond voornamelijk uit uittredende 

gemeenteraadsleden van zowel de CVP als van Gemeentebelangen. Naast de 7 ervaren kandidaten 

prijkten ook 4 nieuwe en jongere gezichten op de lijst.  

De eigenheid van de CVP was ook terug te vinden in de werking van de partij. Zo maakte de partij 

reeds vóór de verkiezingen een contract op waarin het schepencollege werd vastgelegd. Dat contract 

was het resultaat van een akkoord tussen de drie standenorganisaties. Net als bij de CVP werden 

afspraken achter de schermen gemaakt zonder enig medeweten van de kiezers. In tegenstelling tot de 

CVP in de jaren ‟50 maakte de Eenheidspartij de overeenkomst m.b.t. het schepencollege reeds 

bekend vóór de verkiezingen. De kiezer wist dus op voorhand dat bij een absolute meerderheid 

Windels burgemeester zou worden met aan zijn zijde schepenen Defraeye en Terryn. 

Lijst 3: Eenheidspartij     Figuur 31:  Kandidaten Eenheidspartij (1964, naar beroep ) 

  

De lijst werd gevormd na een akkoord tussen de drie standenorganisaties, wat duidelijk werd in de 

beroepsprofielen van de kandidaten. Er prijkten enkel bedienen, zelfstandigen en landbouwers op de 

lijst. Dit hield in dat drie plaatsen tot de middenstand behoorden, 3 tot de boerengilde en 5 tot het 

ACW. 

Figuur 32:  Kandidaten Eenheidspartij (1964, naar leeftijd ) 

                                                                    

De nieuwelingen op de lijst brachten 

verjonging met zich mee. De gemiddelde 

leeftijd op de lijst was 44,1 jaar, wat minder 

was dan alle andere lijsten (met uitzondering 

van lijst Baert). Desondanks beschikte de 

partij over de oudste kandidaat. Dit woog 

niet door bij de gemiddeldeberekening gezien 64% van de kandidaten jonger was dan 45. 
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Lijst 4: Baert 

Jozef Baert was een thuisarbeider van 41 jaar. Hij trok alleen naar de kiezer nadat hem gevraagd was 

om op de Eenheidslijst te staan. Baert wou hierop ingaan op voorwaarde dat bepaalde personen niet 

meer op de lijst zouden staan. Gezien hier niet aan toegegeven werd, trok hij zich terug en keerde hij 

zich met zijn eigen partij tegen de Eenheidspartij.  

Lijst 5: Onafhankelijken 

De onafhankelijke lijst was in feite een lijst die geïnspireerd was op het gedachtegoed van de 

Volksunie, maar onder een andere naam opkwam. De partij nam deel met een onvolledige lijst 

bestaande uit de heren Verbrugge en Bossuyt. Alfons Verbrugge werd in 1944 als 

oorlogsburgemeester aangesteld en had in het verleden reeds meermaals politieke ervaring opgedaan. 

Alfons was een 53 jarige autoverdeler en stond samen met de 36 jarige Dirk Bossuyt (licenciaat 

handels- en financiële wetenschappen) op de lijst. In tegenstelling tot de katholieke partijen en de BSP 

trokken zowel Baert als de Onafhankelijken zonder een concreet programma naar de kiezer. De 

onafhankelijken zouden geen valse beloftes doen en hoge verwachtingen scheppen bij de kiezers. 

Daarenboven hekelden zij het feit dat het gemeentebestuur reeds op voorhand werd samengesteld „en 

petit comité‟.  

2.6.3 Uitspraak van de kiezer 

De lijst met kopman Vandenbulcke (Ieders Welzijn) behaalde 26,4%, de lijst met kopman Windels 

(Eenheidspartij) 46,2%. Windels wist in zijn eentje bijna evenveel stemmen (1373 naamstemmen) 

binnen te halen als de partij Ieders Welzijn met zijn allen samen. Wanneer we beide katholieke 

blokken samentellen,  behalen zij samen 72,6%, wat minstens 10% meer was dan de gezamenlijke 

score in 1958. De BSP wist terug op te klimmen naar 17,1%, wat het hoogste stemmenaantal was 

sedert 1946. De eenmans- lijst Baert sneuvelde tijdens de verkiezingsstrijd met 2,7% alsook de 

Onafhankelijken die 7,6% behaalde. 

2.6.4 Verloop na de verkiezingen 

Tijdens de verkiezingsperiode werden pronostieken opgemaakt waaruit bleek dat de Eenheidspartij 

aan het langste eind zou trekken en een absolute meerderheid zou behalen. Enkele maanden later werd 

de Eenheidspartij daadwerkelijk winnaar van de verkiezingen. Met 7 zetels van de 11 behaalden zij 

een absolute meerderheid waardoor zijn hun vooropgestelde contract m.b.t. het schepencollege konden 

realiseren. De katholieke tegenstander Ieders Welzijn moest de duimen leggen voor de Eenheidspartij 

en genoegen nemen met 3 zetels binnen de gemeenteraad. De socialisten grepen met hun 

stemmenwinst nipt naast een tweede zetel. Bij de overige 2 partijen (Baert en Onafhankelijken) raakte 

uiteindelijk niemand verkozen tot gemeenteraadslid. 
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Verkozen kandidaten Partij

Windels Albert Eenheidspartij

Defraeye  Leon Eenheidspartij

Terryn Roger Eenheidspartij

Demets Frans Eenheidspartij

Vancraeynest Albert Eenheidspartij

Vanrechem Gerard Eenheidspartij

Moerman Antoon Eenheidspartij

Vandenbulcke Médard Ieders Welzijn

Lambert André Ieders Welzijn

Dheedene Lodewijk Ieders Welzijn

Verhaeghe André BSP

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 12: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: BSP 1 

Lijst 2: Ieders Welzijn 3 

Lijst 3: Eenheidspartij 7 

Lijst 4: Baert - 

Lijst 5: Onafhankelijken - 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 13: Samenstelling gemeenteraad 

Bij de Eenheidspartij volgden 5 uittredende mandatarissen 

zichzelf op als gemeenteraadslid. De jongste kandidaat Roger 

Terryn was reeds op voorhand zeker van een schepenzetel. Hij 

behaalde als nieuweling 742 naamstemmen wat hem op een 

vierde plaats bracht in een rangorde van alle kandidaten 

volgens naamstemmen. Uittredend raadslid Vandenbulcke 

wist ook zijn mandaat te verlengen en werd bijgestaan door 

twee andere kandidaten van Ieders Welzijn. Voor het eerst 

sinds 1947 kwam een nieuw gezicht de BSP vertegenwoordigen binnen de gemeenteraad. In de  

gemeenteraad zetelden 5 nieuwe raadsleden en 6 raadsleden die hun voorgaand mandaat wisten te 

verlengen. 

Figuur 33:   Gemeenteraadsleden (1964, naar beroep)           Figuur 34:   Gemeenteraadsleden (1964, naar leeftijd) 

 

Het aantal bedienden en zelfstandigen in de gemeenteraad nam toe terwijl het aantal landbouwers sterk 

teruggeschroefd werd. De enige onderwijzer die deelnam aan de verkiezingen wist zich onmiddellijk 

te plaatsen voor een zitje in de gemeenteraad. De gemiddelde leeftijd bleef zo goed als constant (47,5) 

ten aanzien van de voorgaande gemeenteraad. Ook de verhouding tussen de leeftijdscategorieën 

wijzigde slechts in beperkte mate.  
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 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 14: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Windels Albert vakbondsleider 49 M 

Schepen Defraeye Leon corrector 65 M 

Schepen Terryn Roger landbouwer 31 M 

 

Gezien de Eenheidspartij een absolute meerderheid had behaald, konden zij zelf bepalen hoe de 

kaarten voor een bestuursmeerderheid zouden gelegd worden. Op 11 januari 1965 legde de kopman 

van de Eenheidspartij Albert Windels de eed af als burgemeester in de handen van de 

provinciegouverneur. Op 15 januari volgde de verkiezing van twee schepenen waarvan de uitkomst 

reeds vóór de verkiezingen geweten was. Roger Terryn kwam met zijn 31 lentes als jongste schepen 

naast de politiek ervaren schepen Leon Defraeye te staan.  
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2.7 Gemeenteraadsverkiezing van 11 oktober 1970 

 

2.7.1 Inleiding 

Na het succes in 1961 wist de VU bij de parlementsverkiezingen van 1965 opnieuw als grote 

overwinnaar uit de bus te komen, maar ook de liberalen streken een deel van de winst op. De nieuwe 

rooms-rode regering Harmel-Sinoy kwam binnen het eerste jaar ten val, waardoor een rooms-blauwe 

coalitie (regering Vanden Boeynants-De Clercq) het roer overnam. De rooms-blauwe regering kreeg 

op zijn beurt af te rekenen met sociaal-economische spanningen, maar viel uiteindelijk over een 

communautaire kwestie m.b.t. de Leuvense universiteit. De volgende parlementsverkiezingen vonden 

plaats in 1968 en kwamen volledig in het teken te staan van de communautaire spanningen wat zorgde 

voor een ontbinding van Vlaamse en Waalse katholieken (CVP – PSC). Communautaire partijen 

wisten hierdoor het beste resultaat te behalen. Uiteindelijk werd er opnieuw een regering Eyskens 

gevormd, maar dit keer ging Eyskens in zee met de liberalen i.p.v. de socialisten (Reynaert, 2009). 

Lokale context 

De VU werd in Vlaanderen de derde partij binnen het politieke landschap. Ondanks dit grote succes 

eind jaren ‟60 kwam de VU nog steeds niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Deerlijk. De 

katholieken zagen de VU als een grote bedreiging en probeerden de partij vooral uit de 

gemeentepolitiek te weren. In Deerlijk was die dreiging niet zo sterk, maar toch sloegen de 

katholieken erin er voor te zorgen dat er geen specifieke VU-lijst naar de kiezer trok.  

Het aantal te behalen zetels werd uitgebreid van 11 naar 13, waardoor ook het aantal kandidaten op de 

lijst steeg naar 13. Het schepencollege kreeg hierbij een schepen extra toegewezen. Daarenboven ging 

in 1970 de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 jaar en kon men zich vanaf 21 jaar reeds 

verkiesbaar stellen. Dit zou een verjongingsbeweging binnen partijen tot gevolg kunnen hebben. 

2.7.2 Aanloop naar de verkiezingen 

Nadat ze het vorige verkiezingsjaar gescheiden naar de kiezer trokken, zag het er naar uit dat de 

christelijk geïnspireerde partijen zich terug zouden verzoenen tot één Christelijke Volkspartij. Toch 

kwam deze verzoening opnieuw bruusk tot een einde door onderlinge geschillen. Op die manier 

trokken opnieuw 2 christelijke lijsten (zie infra) naar de verkiezingen van 1970. De BSP was de enige 

partij die tegenwicht durfde bieden t.o.v. „de katholieken‟, waardoor in 1970 drie lijsten naar de 

verkiezingen trokken.  

Lijst 1: BSP 

De BSP werd tijdens de verkiezingsstrijd van 1970 op de achtergrond geduwd door de harde 

verkiezingsstrijd tussen de christelijke partijen. Toch wist de BSP die christelijke onenigheid in hun 

eigen voordeel te gebruiken binnen de campagne. Daarenboven verweet de BSP de 
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bestuursmeerderheid dat men een sporthal zou plaatsen terwijl een zwembad beloofd was. Hiermee 

wou de BSP aantonen dat „de katholieken‟ hun beloftes niet wisten na te komen. 

Lijst 1: BSP      Figuur 35:   Kandidaten BSP (1970, naar beroep) 

                 

 

 

Het overgrote deel van de BSP-lijst bleef ingevuld door arbeiders en bedienden. Nieuw bij de 

verkiezingen van 1970 was de opkomst van onderwijzend personeel op de BSP-lijst. De huisvrouwen 

die in 1964 op de lijst stonden, waren er in 1970 niet meer bij. Vanaf 1952 trok de BSP als voorloper 

met twee vrouwelijke kandidaten op de lijst naar de kiezer. In 1970 is van die vervrouwelijking niets 

meer te merken. De BSP was in 1970 de enige partij die zonder vrouwelijke kandidaten naar de 

verkiezingen trok.  

Figuur 36:  Kandidaten BSP (1970, naar leeftijd) 

                                                         

De jongste BSP-kandidaten bevonden 

zich in 1964 in de categorie van 30-

34 jarigen. In 1970 daarentegen werd 

ook de groep 25-29 jarigen 

vertegenwoordigd op de lijst. 

Bovendien stonden geen kandidaten 

tussen de 50 en 54 jaar op de lijst, 

terwijl deze groep het voorgaande 

verkiezingsjaar nog 28% van de kandidaten bevatte. De BSP zette duidelijk een verjongingskuur in bij 

de lijstvorming. Wat de vervrouwelijking op de lijst betrof, zette de partij een stap achteruit. 

  

Verhaeghe André

Lorrez Norbert

Demeyere Marcel

Verhuls t Roger

Verschae Georges

Bruneel  Romain

Hosti jn Frans

Vanheerweghe Robert

Ravel ingien Eric

Vercruysse Andre

Depauw Andre

D'Huls t Gustaaf-Jul ien

Maebe Roger
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Dheedene Lodewi jk

Lambert André

Vandenbulcke Medard

Vantieghem Arnold

Deconinck Georges

Goeminne Gi lbert

Vandenberghe Daniël

Baert Jozef

Vermoere-Vereecke Maurice

Deprez Agnes

Vandekerckhove Pierre

Verbrugge Al fons

Moerman Antoon

Lijst 2: Nieuw Deerlijk 

Dat het rommelde tussen de christelijke partijen na de mislukte verzoeningspoging stond als een paal 

boven water. Opmerkelijk was dat „Nieuw Deerlijk‟ scherp uithaalde naar burgemeester Windels in 

hun „Leugen en lastermanifest‟. De partij wou zich ook distantiëren van de Eenheidslijst door zich een 

kleurloze partij te noemen. Zo was Alfons Verbrugge (oorlogsburgemeester) van mening dat 

gekleurde partijen als CVP en BSP zich niet met gemeentepolitiek konden bezig houden om volgende 

reden: „Gezien zij niet los staan van een partij die aan Kamer en Senaatsverkiezingen deelneemt, 

moeten zij ook beslissingen tegen de gemeentebelangen in nemen.’ Nieuw Deerlijk probeerde een zo 

gediversifieerd mogelijke lijst samen te stellen om zo te kunnen concurreren met de lijst van de 

Eenheidspartij.  

Lijst 3: Nieuw Deerlijk    Figuur 37:   Kandidaten Nieuw Deerlijk (1970, naar beroep) 

         

            

 

Het klassieke patroon van de lijst bij de voorgaande verkiezing (met als grootste groep de 

zelfstandigen, dan de landbouwers en tot slot de arbeiders en bedienden) werd doorbroken en een meer 

gedifferentieerde lijst kwam in 1970 tot stand. Aan de hand van deze diversiteit wou de lijst zich 

onderscheiden van zijn tegenhanger de Eenheidspartij.  

Figuur 38:  Kandidaten Nieuw Deerlijk (1970, naar geslacht) 

Bij de lijstvorming kreeg één vrouw de kans om op de lijst te staan. 

Ondanks het feit dat vrouwen reeds veel vroeger konden deelnemen 

aan het politieke leven was daar in de praktijk niet veel van te 

merken. Een vrouw als kandidaat op de lijst plaatsen was alvast een 

eerste stap. Als vrouw verkozen worden op een christelijke lijst was 

een volgende stap die nog even op zich zou laten wachten. 
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Windels  Abert

Terryn Roger

Ravel ingien Germain

Demets  Frans

Kemseke Wi l ly

Neirynck Francine

Declercq Jules

Vancraeynest Albert

Vanassche André

Vandewal le Pierre

Lippens  Rafael

Defraeye Leon

Haud'huyze Georges

Figuur 39:   Kandidaten Nieuw Deerlijk (1970, naar leeftijd) 

Nieuw Deerlijk maakte in de 

campagnefolders duidelijk dat zij zowel 

voor jeugdig enthousiasme als voor rijpe 

ervaring opteerden. Aan de ene kant koos 

de partij voor de eerste maal voor een 

kandidaat jonger dan 30 jaar, wat voor 

jeugdig enthousiasme stond. Aan de 

andere kant was er de rijpe ervaring die vertolkt werd door de kandidaten die reeds voorgaande 

verkiezingen op de lijst stonden. Maar liefst 8 van de 13 kandidaten stonden op de lijst in 1964. Dit 

bracht een verschuiving van leeftijdscategorieën met zich mee. De meerderheid van de kandidaten die 

in 1964 tot de categorie 50-54 jarigen behoorde, schoof in 1970 door naar de categorieën 55-59 jarigen 

of 60-64 jarigen. 

Lijst 3: Eenheidspartij 

De Eenheidspartij trok na de overwinning in 1964 opnieuw met 8 van de toen nog 11 kandidaten naar 

de kiezer. Zes van die 8 waren uittredende mandatarissen die hun ervaring deelden met 5 nieuwe 

kandidaten. Ervaren en nieuwe kandidaten bundelden hun krachten op een verjongde en 

vervrouwelijkte Eenheidslijst.  

Lijst 3: Eenheidspartij    Figuur 40:   Kandidaten Eenheidspartij (1970, naar beroep) 

         

 

 

Net als Nieuw Deerlijk wou ook deze partij zo veel mogelijk verschillende beroepscategorieën 

vertegenwoordigen. Ook zij zouden met een sterk gedifferentieerde lijst naar de kiezer trekken. Bij het 

vergelijken van de beroepsgrafieken kan geconcludeerd worden dat beide partijen een bijna identieke 

samenstelling kenden. Ondanks de moeite die beide partijen deden om zich van elkaar te 

onderscheiden, vertoonden beide meer gelijkenissen dan verschillen bij de lijstsamenstelling.  
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Figuur 41:  Kandidaten Eenheidspartij (1970, naar geslacht) 

Net als zijn christelijke tegenstander trok ook de 

Eenheidspartij met een vrouwelijke kandidate op de lijst naar 

de kiezer. Het jaar 1970 was het startpunt van de vrouwelijke 

vertegenwoordiging op christelijke lijsten binnen de 

gemeente Deerlijk. Vanaf dat punt groeide het aantal 

vrouwelijke kandidaten langzaam maar zeker aan. 

           

Figuur 42:  Kandidaten Eenheidspartij (1970, naar leeftijd) 

 De Eenheidspartij trachtte de 

deelname van jongeren te verbeteren 

binnen de partij. Om dit duidelijk te 

maken aan de kiezer, plaatsten zij de 

leeftijden van de kandidaten op het 

verkiezingsdrukwerk i.p.v. de 

beroepen. Daaruit bleek dat de 

jongste kandidaat 23 jaar was en dat er overigens 5 kandidaten tussen de 30 en 40 jaar waren. Er was 

alvast sprake van een verjongingskuur binnen de partij t.a.v. de lijstvorming bij de vorige deelname in 

1964. 

2.7.3 Uitspraak van de kiezer 

De Eenheidslijst met kopman Windels behaalde opnieuw een score van 46% en bleef daarmee stabiel 

t.a.v. de verkiezingsuitslag van 1964. De lijst „Nieuw Deerlijk‟ met kopman Dheedene behaalde 

32,8% van de stemmen, wat een lichte stijging was ten aanzien van Ieders Welzijn in 1964. De 

socialisten wisten ook een winst te boeken en zagen hun stemmenaantal groeien tot 21,2%. 

2.7.4 Verloop na de verkiezingen 

De uitbreiding van het aantal zetels binnen de gemeenteraad was gunstig voor zowel de BSP als 

Nieuw Deerlijk. Nieuw Deerlijk behaalde 2 zetels en surplus. De BSP behaalde voor het eerst sinds de 

verkiezing van 1952 opnieuw 2 zetels in de gemeenteraad. De Eenheidspartij behield 7 zetels wat nog 

steeds gelijk stond met een absolute meerderheid binnen de gemeenteraad. 
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Verkozen kandidaten Partij

Windels Abert Eenheidspartij

Terryn Roger Eenheidspartij

Ravelingien Germain Eenheidspartij

Demets Frans Eenheidspartij

Kemseke Willy Eenheidspartij

Neirynck Francine Eenheidspartij

Vancraeynest Albert Eenheidspartij

Dheedene Lodewijk Nieuw Deerlijk

Vandenbulcke Medard Nieuw Deerlijk

Vantieghem Arnold Nieuw Deerlijk

Verbrugge Alfons Nieuw Deerlijk

Verhaeghe André BSP

Lorrez Norbert BSP

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 15: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: BSP 2 

Lijst 2: Nieuw Deerlijk 4 

Lijst 3: Eenheidspartij 7 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 16: Samenstelling gemeenteraad 

Met 7 zetels in de gemeenteraad kon de Eenheidspartij zo goed 

als  zeker rekenen op de 3 schepenzetels en het 

burgemeesterschap. In 1970 raakte voor het eerst een vrouw 

rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Dit was een breuk 

met het verleden al moet erop gewezen worden dat de BSP 

reeds in 1952 een vrouw in de gemeenteraad zetelen had. Het 

eerste vrouwelijke gemeenteraadslid kwam in de gemeenteraad 

te zitten als opvolgster van een uitgetreden gemeenteraadslid en 

was niet rechtstreeks tot raadslid verkozen. 

 

Figuur 43:  Gemeenteraadsleden (1970, naar beroep)   Figuur 44:   Gemeenteraadsleden (1970, naar leeftijd) 

       

De meerderheid van de raadsleden was opnieuw bediende. Op de tweede plaats bleven de 

zelfstandigen staan en de landbouwers wisten hun vertegenwoordiger Roger Terryn in de 

gemeenteraad te houden. Voor het eerst sinds 1946 wisten een arbeider en een huisvrouw een zitje in 

de gemeenteraad te behalen.  Niet alleen de kandidatenlijsten ondergingen een verjongings- en 

vervrouwelijkingskuur, ook binnen de gemeenteraad konden deze trends opgemerkt worden. De 

gemiddelde leeftijd daalde van 47,5 naar 44 jaar. Daar waar in 1964 geen enkel raadslid jonger was 

dan 30 jaar, vonden in 1970 jongeren onder de 30 jaar hun weg naar de gemeenteraad.  
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 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 17: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Windels Albert vakbondleider 55 M 

Schepen Terryn Roger landbouwer 37 M 

Schepen Demets Frans  ACV-secretaris 42 M 

Schepen Ravelingien Germain  bedrijfsleider 38 M 

 

Voor het eerst konden in 1970 drie schepenen aangeduid worden in plaats van twee. De Eenheidspartij 

kon opnieuw op beide oren slapen voor de stemming van het college en burgemeester. Ook bij deze 

verkiezingen stond de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen reeds ruime tijd 

voor de verkiezingen vast en werd het ook dit keer aan de kiezer voorgelegd. Windels werd opnieuw 

als burgemeester naar voor geschoven gevolgd door Terryn, Demets en Ravelingien voor de 

schepenambten. Bij de aanduiding van schepenen ging het telkenmale tussen een kandidaat van de 

Eenheidspartij tegenover een kandidaat van Nieuw Deerlijk. Voor Nieuw Deerlijk was het drie keer op 

rij Lodewijk Dheedene die naar voor gebracht werd. Telkens weer moest hij met vier stemmen achter 

zijn naam een kandidaat van de Eenheidspartij laten voorgaan.  

  



50 
 

2.8 Gemeenteraadsverkiezing van 11 oktober 1976 

 

2.8.1 Inleiding 

Na de val van de regering Leburton (over de Ibramco-affaire) streek de CVP/PSC de winst op bij de 

verkiezingen in 1974. Er werd een rooms-blauwe regering gevormd onder leiding van Tindemans. De 

Volksunie had na de verkiezingsoverwinning in 1968 zijn plafond bereikt en kreeg een terugslag bij de 

verkiezingen in de jaren ‟70.    

In de jaren ‟70 bleven de gemeenten niet onbesproken op nationaal niveau. De discussie ging over 

herstructureringen op lokaal niveau. Dit had als doel lokale besturen te creëren die over voldoende 

bestuurskracht beschikten. Na vele jaren plannen en bespreken, werden in 1976 de gemeentelijke 

fusies een feit. Deerlijk wist als gemeente met 10 701 inwoners zijn onafhankelijkheid te behouden. 

Lokaal politiek landschap 

 Gemeentelijke fusies 

In het kader van de wet van 23 juli 1971 streefde de minister van binnenlandse zaken gemeentelijke 

herstructureringen na. De plannen voor de schaalvergroting werden op nationaal niveau uitgetekend. 

Aan deze plannen ging een consultatieronde van de provinciegouverneur vooraf, wat uiteindelijk 

resulteerde in een provinciaal werkdocument. De provinciale diensten konden in dat document de 

zelfstandigheid van gemeenten al dan niet betwisten. In de gemeenteraad van 05/01/1974 werd het 

werkdocument enigszins positief beschouwd, gezien daaruit bleek dat Deerlijk als kerngemeente kon 

fungeren. Toch werden ook eventuele grenscorrecties vermeld zoals een fusie Deerlijk – Zwevegem of 

Deerlijk – Waregem, maar met deze kon het gemeentebestuur zich geenszins verzoenen. Enkele 

maanden later (gemeenteraad 25/07/1974) werd het vooruitzicht op de fusies steeds negatiever. Het 

vermoeden dat de minister van binnenlandse zaken weinig rekening zou houden met het standpunt van 

de gemeente groeide steeds meer. Daarom deed burgemeester Windels een oproep aan alle 

gemeenteraadsleden om waar mogelijk druk uit te oefenen en het standpunt van Deerlijk door te 

drukken. Dit deden zij door beroep te doen op alle parlementairen uit het arrondissement. Deze 

moesten van het Deerlijkse standpunt overtuigd worden en er werd hen daarenboven gevraagd om bij 

de minister van binnenlandse zaken tussen te komen zodat Deerlijk een zelfstandige gemeente kon 

blijven. Op 9 september 1977 zette de minister de procedure voor herstructurering van gemeenten in 

West-Vlaanderen officieel in. Op dat moment werd voorgesteld om Deerlijk samen met Anzegem, 

Beveren, Desselgem, Ingooigem, St-Eloois-Vijve en Vichte bij Waregem te voegen. Op de 

gemeenteraad van 22/11/1974 gaven de socialisten aan dat zij het eens waren met de CVP en dat ook 

zij ijverden voor een zelfstandig Deerlijk. Maar zij hielden er ook rekening mee dat de kans bestond 

dat Deerlijk niet zelfstandig kon blijven. Indien dit het geval zou zijn, dan was de BSP-afdeling van 
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mening dat kleine fusies moesten verdedigd worden. De Deerlijkse BSP-afdeling stelde twee 

mogelijke pistes voor: 

1. Fusie Deerlijk – Vichte
6
 

2. Fusie Deerlijk – Zwevegem – Harelbeke
7
  

Toch bleef de gemeenteraad het been stijf houden en trachtten zij alles te doen om de zelfstandigheid 

van de gemeente Deerlijk te vrijwaren. De fusie-operatie was een sterk politiek spel en daarenboven 

zorgde de ligging van Deerlijk voor heel wat verschillende fusie-mogelijkheden. Het centrum van 

Deerlijk lag tegen Harelbeke aan, St Lodewijk vond dan weer meer aansluiting bij Zwevegem, de 

Molenhoek bij Waregem en tot slot de Belgiek bij Vichte. Welke splitsing ook doorgevoerd werd, het 

zou sowieso in het nadeel van de machthebbers in Deerlijk zijn. Onder het moto dat Deerlijk een 

leefbare gemeente was, met geen al te hoge belastingen enz., wist de gemeente Deerlijk de fusiedans te 

ontlopen. Alle leden van de gemeenteraad trachtten hun netwerken aan te spreken om zo invloed op de 

fusieplannen van de minister uit te oefenen. Zo sprak schepen Roger Terryn zijn vriend en tevens ook 

minister van landbouw (Dhr. Laevens) aan.  Deze link tussen het lokaal en nationaal niveau en de inzet 

van raadsleden, schepenen en burgemeester zou wel eens aan de basis van een onafhankelijk Deerlijk 

kunnen hebben gelegen. 

 Einde panacheren 

Naast de fusies van gemeenten kwam in 1976 een einde aan het panacheren of bont stemmen bij de 

verkiezingen. De kiezer mocht zijn stem niet meer verdelen over kandidaten van verschillende 

partijen. Daarenboven werd het aantal te verdelen zetels uitgebreid, waardoor 21 verkozenen een 

positie konden innemen.  

 Ontslag gemeenteraadslid Verhaeghe 

Op 30/09/1974 richtte BSP-gemeenteraadslid André Verhaeghe een brief aan de voorzitter van de 

gemeenteraad. Hij bood zijn ontslag aan als lid van de gemeenteraad met als reden een minder goede 

gezondheid. Bij de gemeenteraad van 11/10/1974 legde eerste plaatsvervanger Marcel Demeyere de 

eed af waardoor hij effectief gemeenteraadslid werd. 

 

 

                                                           
6
 Het eerste voorstel is er een van de BSP- federatie arrondissement Kortrijk 

7
 Harelbeke is in tegenstelling tot Deerlijk een socialistisch gekleurde gemeente 
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2.8.2 Aanloop naar de verkiezingen 

In 1976 deed een nieuwe speler zijn intrede op het politieke speelveld. De liberalen in Deerlijk trokken 

met de lokale afdeling van de nationale PVV naar de verkiezingen om de oppositie in Deerlijk te 

versterken.  In de strijd vóór de verkiezingen richtten de socialisten zich als volleerde oppositiepartij in 

hun campagne opnieuw vooral tegen de besturende partij. Er was geen sprake van strijd tussen 

socialisten en liberalen onderling, gezien beiden een ander kiespubliek voor ogen hadden en gewicht 

wilden bieden tegen de christelijke kandidaten. De christenen trokken voor het eerst sinds de 

verkiezingen in 1958 terug op één CVP-lijst naar de kiezer.  

Lijst 3: PVV 

De liberalen kwam voor het eerst op bij de verkiezingen in Deerlijk. Zij trokken met een onvolledige 

lijst van 6 personen onder leiding van kopman Nabor Bouckaert naar de kiezer. In tegenstelling tot de 

andere partijen was het campagnemateriaal van de liberalen zeer beperkt en sober. Zij richtten zich 

met hun schrijven specifiek tot de Middenstanders binnen de bevolking, waardoor zij door de 

socialisten niet onmiddellijk als bedreiging werden aanzien. In de campagnes van de andere partijen 

werd zelden een woord gerept over de liberale partij. 

Lijst 3: PVV     Figuur 45:  Kandidaten PVV (1976, naar geslacht) 

     

Vanaf 1976 kwamen alle partijen op met minstens één vrouw op de lijst. Ook de PVV bleef als nieuwe 

partij niet achter op de BSP en CVP en trok met een vrouw op de lijst naar de kiezer.  

Figuur 46:  Kandidaten PVV (1976, naar beroep)       Figuur 47: Kandidaten PVV (1976, naar leeftijd)
8
    

                     

 

 

                                                           
8
 Merk op: van 1 persoon werd geen geboortejaar gevonden. De berekening is dus toegepast op 5van de 6 kandidaten. 

Bouckaert Nabor

Kempinaire-Decock Nicole

Weydts  Urbain

Glorieux Johnny

Merl in Rudy

Vandenborne Eric
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Naast de huisvrouw Keminaire-Decock stonden tevens 2 ambtenaren/ bedienden, 2 leraren en 1 

zelfstandige op de lijst. Het onderwijzend personeel had zijn weg naar verscheidene politieke partijen 

gevonden, ook naar de PVV zo bleek. Het leeftijdsgemiddelde strandde op 35,6 jaar, wat een zeer laag 

gemiddelde was ten aanzien van de andere partijen. De PVV trok naar eigen zeggen met een jonge, 

dynamische ploeg naar de verkiezingen van 1976. 

Lijst 4: CVP 

Onder impuls van het plaatselijk CVP-bestuur werden onderhandelingen opgestart tussen de 2 

christelijke lijsten en de 3 standen. Uit deze onderhandelingen kwam volgend resultaat voort:  ACW 

zou 8 kandidaten voor de gemeenteraad voordragen, de middengroepen 7 en de landbouwers 6. Indien 

een absolute meerderheid behaald werd, dan zouden de landbouwers de burgemeester aanduiden, het 

ACW 3 schepenen en de middengroepen 2 schepenen. Voor het eerst sedert het ontstaan van de CVP 

werden de standen waartoe de kandidaten behoorden expliciet naast hun naam geplaatst. Vanaf 1976 

trokken de  3 standen met afzonderlijk campagnemateriaal naar de kiezer om hun kandidaten te 

promoten naast de gezamenlijke CVP-campagne.  

Lijst 4: CVP 

 

 

De lijstsamenstelling volgens beroep bleek in grote mate overeen te 

komen met beide christelijke partijen die zich in 1970 aan de kiezer 

presenteerden. Naast de reductie van het aandeel landbouwers op de 

lijst bleek dat in 1976 ook de groep zelfstandigen op de lijst 

gereduceerd werd. Opnieuw namen de arbeiders en bedienden de 

meeste plaatsen op de lijst in. Het aantal huisvrouwen op de lijst breide 

uit dankzij de trend van vervrouwelijking op de lijsten. 

 

Figuur 48:  Kandidaten CVP (1976, naar beroep) Terryn Roger

Demets  Frans

Vandenbulcke Medard

Vancraeynest Albert

Vanassche Andre

Verbrugge Al fons

Kemseke Wi l ly

Vantieghem Arnold

Deprez Agnes

Vandekerkhove Luc

Dekens  Adrien

Cremel ie Gerard

Neirynck Francine

Baert Jozef

Deconinck Georges

Vandeputte Andre

Deknudt-De Brabandere Nel ly

Deschamps  Frans

Dheedene Lodewi jk

Vandeputte Jerome

Haerinck Al fons  Roger
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Mede door de uitbreiding van het aantal kandidaten op de 

lijst kregen meer vrouwen de kans op een christelijke lijst te 

staan. In 1970 stond op elke christelijke lijst 1 vrouw, in 

1976 plaatste de één geworden CVP –lijst net als de BSP 3 

vrouwen op de lijst. 

 

Figuur 50:  Kandidaten CVP (1976, naar leeftijd) 

Met een gemiddelde leeftijd van 

47,2 jaar distantieerde de partij 

zich van de overige lijsten. Bij de 

BSP werd de verjongingstrend van 

kandidaten verder gezet. De PVV 

kwam als nieuwe lijst ook op de 

proppen met nieuwe, jonge  

kandidaten. Alleen CVP ging dus 

niet mee in die verjongingsbeweging. Dit viel deels te verklaren door de samensmelting van de 2 

lijsten waarbij 7 kandidaten van de Eenheidspartij afkomstig waren en 6 van Nieuw Deerlijk. Dertien 

kandidaten hadden dus reeds eerder op lijsten gestaan en de nieuwe kandidaten waren tussen de 30 en 

50 jaar oud.  

Lijst 5: BSP 

Na de parlementsverkiezingen van 1971 trokken de socialisten in een groot aantal gemeenten met een 

uniforme verkiezingscampagne naar de kiezer. Op het eerste zicht leek deze campagne meer 

socialistisch getint dan andere jaren. De vuist met de roos was sinds de parlementsverkiezingen niet 

meer weg te denken op het campagnemateriaal. Daarenboven gingen de socialisten aan de slag met 

kleurendruk in plaats van zwart-wit teksten met sporadisch een klein element in kleur. Alle 

campagnemateriaal werd voorzien van voldoende rood. Zo werden grote stukken teksten in het rood 

geplaatst alsook de vuist met de roos. Net als de BSP werkten ook de CVP en PVV met één specifiek 

kleur (respectievelijk oranje en blauw) binnen hun campagnemateriaal.  

 

 

 

 

Figuur 49:  Kandidaten CVP (1976, naar geslacht) 
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Lorrez Norbert

Vanheerweghe Robert

Demeyere Marcel

Verhuls t Roger

Vanwetteren Kris tien

Vercruysse André

Hosti jn Frans

Decock Chris tophe

Ravel ingien Georges

Furnière Mariette

Dhuls t Gustaaf-Jul ien

Coudyser Jules

Deplancke Luc

Putman Noël

Vansteenkis te Paula

Debacker Martin

Nuyttens  Frans

Vandenbussche Denis

Lamont Werner

Gevaert Lucien

Tesch Ta lmar

Lijst 5: BSP 

 

Ondanks het toegenomen aantal kandidaten op de lijst bleef de 

socialistische partij trouw aan haar oorsprong als arbeiderspartij. In 

tegenstelling tot de CVP-lijst was de beroepsdiversiteit op de lijst zeer 

klein. Maar liefst 88% van de lijst bestond uit arbeiders en bedienden. 

Dit kon mede verklaard worden doordat niet enkel huisvrouwen maar 

ook werkende vrouwen op de lijst kwamen te staan. Dit feit zorgde 

ervoor dat het percentage huisvrouwen op de lijst meer dan gehalveerd 

werd ten aanzien van de verkiezingen in 1964.  

 

De BSP plaatste in tegenstelling tot 1970 opnieuw 

vrouwen op de lijst. Zij trokken met 3 vrouwen naar 

de kiesstrijd, wat een vrouw meer was dan het aantal 

vrouwen dat zich in het verleden op de lijst aandiende. 

Toch ligt het percentage vrouwen lager dan in het 

verleden, maar dit valt te verklaren door de uitbreiding 

van het aantal kandidaten van 13 naar 21. 

Figuur 53:  Kandidaten BSP (1976, naar leeftijd) 

De BSP trok de verjongingsbeweging van 

de voorgaande verkiezingen verder in 

1976. De gemiddelde leeftijd daalde 

voorzichtig tot 37,6 jaar.  De grafiek 

breidde opnieuw uit naar links met 20% 

binnen de categorie 21-24 jarigen.  

Figuur 51:  Kandidaten BSP (1976, naar beroep) 

Figuur 52:  Kandidaten BSP (1976, naar geslacht) 
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2.8.3 Uitspraak van de kiezer 

De verzoening tussen de twee christelijke vleugels, bleek de partij CVP te sterken in de 

verkiezingsuitslag. Zij kwamen terug als grote overwinnaar uit de bus met 75,29% van de stemmen. 

De BSP bleef met 18,58% schommelen rond zijn het percentage dat  het bij de vorige verkiezingen 

reeds behaalde. De PVV moest het stellen met een score van 6,13%. 

2.8.4 Verloop na de verkiezingen 

Opnieuw ging de CVP met een absolute meerderheid van de zetels aan de haal. Zij behaalden 18 van 

de 21 zetel, de overige 3 gingen naar de vaste oppositiepartij de BSP. De nieuwe tegenspeler PVV had 

met 6,13% van de stemmen niet voldoende om een zetel te behalen. 

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 18: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 3: PVV - 

Lijst 4: CVP 18 

Lijst 5: BSP 3 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 19: Samenstelling gemeenteraad 

 

Niet enkel bij de lijstvorming deden meer vrouwen hun intrede, 

maar ook binnen de gemeenteraad was dit het geval. Alle 3 

vrouwelijke CVP-kandidaten behaalden een zetel binnen de 

gemeenteraad. Van de BSP werden 3 mannelijke kandidaten 

verkozen die op de 1
e
, 2

e
 en 4

e
 plaats van de lijst stonden. Ook bij 

de voorgaande verkiezingen was het kenmerkend voor de 

socialistische partij dat de kopman en (soms) de tweede 

kandidaat op de lijst verkozen raakten. Dit kon verklaard worden 

doordat het socialistische kiespubliek in Deerlijk veeleer een 

lijststem uitbracht dan voorkeurstemmen.  

 

 

 

 

Verkozen kandidaten Partij

Terryn Roger CVP

Demets Frans CVP

Vandenbulcke Medard CVP

Vancraeynest Albert CVP

Vanassche Andre CVP

Verbrugge Alfons CVP

Kemseke Willy CVP

Vantieghem Arnold CVP

Deprez Agnes CVP

Vandekerkhove Luc CVP

Cremelie Gerard CVP

Neirynck Francine CVP

Deconinck Georges CVP

Vandeputte Andre CVP

Deknudt-De Brabandere Nelly CVP

Deschamps Frans CVP

Dheedene Lodewijk CVP

Haerinck Alfons Roger CVP

Lorrez Norbert BSP

Vanheerweghe Robert BSP

Verhulst Roger BSP
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Figuur 54:  Gemeenteraadsleden (1976, naar beroep)  Figuur 55:  Gemeenteraadsleden (1976, naar leeftijd) 

      

Arbeiders en bedienden vertegenwoordigden samen opnieuw meer dan de helft van de 

gemeenteraadleden. Het procentueel aandeel landbouwers op de lijst werd net niet verdubbeld. Het 

aandeel zelfstandigen kende een omgekeerde trend en daalde van 23% naar 10%. Voor de rest werd de 

gemeenteraad vooral gekenmerkt door een grotere variatie aan beroepen in vergelijking met de 

voorgaande gemeenteraad. De gemiddelde leeftijd van de raadleden kende een lichte stijging van 44 

jaar naar 45,5 jaar. Gezien de absolute meerderheid van de CVP binnen de gemeenteraad, werden 

opnieuw de samenstelling en bijkomende trends van de partij weerspiegeld binnen de gemeenteraad. 

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 20: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Terryn Roger landbouwer 43 M 

Schepen Demets Frans ACV-secretaris 48 M 

Schepen Vantieghem Arnold Technisch ingenieur BRT 34 M 

Schepen  Vanassche André Bediende Bekaert 39 M 

Schepen  Verbrugge Alfons Handelaar  65 M 

Schepen Vancraeynest Albert Bediende ACV 56 M 

 

Naast een uitbreiding van de gemeenteraad werd ook het schepencollege uitgebreid met 2 extra 

mandaten. Bij de verkiezing van de schepenen werd telkenmale slechts één kandidaat (telkens CVP-

kandidaten) per schepenambt naar voor geschoven. Gezien de partij opnieuw een absolute 

meerderheid van 18 zetels bezat bleef elke vorm van concurrentie bij de vorming van de 

bestuursmeerderheid afwezig. Alle schepen raakten verkozen door 18 ja-stemmen achter hun naam en 

3 blanco stembrieven die afkomstig waren van de 3 oppositieleden binnen de gemeenteraad. 

  



58 
 

2.9 Gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1982 

2.9.1 Inleiding 

Nog geen jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 hadden de parlementsverkiezingen plaats 

gevonden. Deze verkiezingen volgden op een woelige regeringsperiode, zo volgden maar liefst 5 

regeringen elkaar op tijdens de periode 1979-1981. De nationale verkiezingsuitslag van 1981 bracht 

rake klappen toe aan de CVP wat wel eens gevolgen zou kunnen hebben bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Zij verloren een deel van de jongere achterban aan de groenen en de 

socialisten. De hogere klasse kon dan weer zijn stem kwijt bij de liberalen en de Vlaamsgezinden bij 

de Volksunie. Desondanks de interne discussie om al dan niet in de oppositie te stappen kwam er een 

regering o.l.v. Martens tot stand. De socialisten zouden de komende jaren een oppositiekuur tegemoet 

gaan terwijl de liberalen in de regering stapten (Reynaert, 2009).  

2.9.2 Aanloop naar de verkiezingen 

In 1982 braken de groenen door op het lokale niveau, maar in Deerlijk was daar niets van te merken. 

Het zou duren tot 2000 vooraleer Agalev ook in Deerlijk naar de kiezer trok. Dit zou meteen de eerste 

en de laatste keer zijn dat zij aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deerlijk deelnamen. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen stonden de socialisten opnieuw paraat, alleen was het onder een nieuwe 

naam: de SP. Inhoudelijk bracht dit geen verandering binnen de partij, het betekende alleen het 

officiële einde van de unitaire socialistische familie BSP-PSB. Naast de SP en de vertouwde CVP, 

zouden ook de liberalen terug naar de verkiezingsstrijd trekken. Na hun intrede in 1976 zouden de 

liberalen hun kandidatenlijst proberen uit te breiden en een poging ondernemen om te groeien als partij 

binnen de gemeente. Het politieke speelveld werd uiteindelijk opgevuld door drie afdelingen van 

nationale partijen: CVP, SP en PVV. 

Lijst 1: SP 

Één van de voornaamste punten binnen de campagne was de democratisering van het beleid. Dit punt 

werd niet enkel door de socialisten maar ook door de liberalen en zelfs door de CVP aangekaart. De 

socialisten wezen erop dat de oppositie degelijk vertegenwoordigd moet zijn om van een democratisch 

systeem te kunnen spreken. Op die manier riepen zij de kiezer op om rood te stemmen. Bovendien 

wezen zij de bevolking opnieuw op de tekortkoming van zowel het gemeentebestuur als van de oranje-

blauwe regering. Naast iedere tekortkoming gaf de SP een suggestie tot beter beleid.   
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Lorrez Norbert

Verschae Georges

Vanheerweghe Robert

Demeyere Marcel

Vanpanteghem Marleen

Surmont Walter

Hosti jn Frans

Verhuls t Roger

Maebe Roger

Vanwettere Chris tine

Vanneder John

Vandendriessche Mady

Putman Noël

Baert Gino

Vansteenkis te Paula

Nuyttens  Frans

Monserez Nicole

Deplancke Luc

Debacker Martin

Lamont Werner

Deruytere Frans

Lijst 1: SP      Figuur 56:  Kandidaten SP (1982, naar beroep)  

  

 

De socialistische partij trok met 11 bekende en 10 nieuwe gezichten naar 

de kiezer. De lijstsamenstelling bleef op het gebied van 

beroepssamenstelling opnieuw in dezelfde lijn als bij de verkiezingen van 

1976. Arbeiders en bedienden namen opnieuw de meeste plaatsen in 

gevolgd door het onderwijzend personeel. De overige plaatsen kwamen 

opnieuw toe aan een huisvrouw en een gepensioneerde. Nieuw bij deze 

verkiezingen was de aanwezigheid van een industrieel ingenieur op de SP-

lijst. Sinds de verkiezingen in de jaren ‟70 kwam een einde aan het vaste patroon van arbeiders en 

bedienden op een lijst aangevuld met huisvrouwen en af en toe een gepensioneerde. Vanaf 1970 deden 

leraren hun intrede binnen partij en sindsdien tekende zich een trend af waarbij de doelgroep steeds 

breder werd en de kandidatenlijst beetje bij beetje gevarieerder.  

Figuur 57:  Kandidaten SP (1982, naar geslacht) 

Het aandeel vrouwen op de lijst steeg met 10% 

waarmee de SP opnieuw als vrouwvriendelijkste partij 

naar de kiezer trok. 

 

 

Figuur 58:  Kandidaten SP (1982, naar leeftijd) 

 De gemiddelde leeftijd van de kandidaten 

steeg opnieuw naar 40,3 jaar. Dit viel vooral 

te verklaren door de dalende trend binnen de 

categorie 21-24 jarigen en het stijgend aantal 

kandidaten tussen de 50 en 64 jaar.  
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Terryn Roger
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Vanaverbeke Paul
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Deconinck Georges
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Neirynck Francine

Coucke Paul
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Vl ieghe Gaby

Declercq Lutgard

Vandeputte André

Benoit Paul

Deschamps  Frans

Dekens  Adrien

Kemseke Frans

Demets  Frans

Lijst 10: CVP 

In de pers verscheen reeds vóór de verkiezingen dat het schepencollege volledig gekend was binnen de 

CVP. De standen hadden naar gewoonte vóór de verkiezingen een intern akkoord bereikt over de 

verdeling van de schepenambten, burgemeesterschap en het voorzitterschap van het OCMW. Zo 

zouden de middengroepen (NCMV) 2 schepenen verkrijgen. De landelijke gilde kreeg het 

burgemeesterschap toegewezen en het ACW verkreeg 3 schepenambten. Het OCMW-voorzitterschap 

werd dan weer een duobaan, waarbij in de helft van het mandaat gewisseld zou worden van persoon.  

Lijst 10: CVP    Figuur 59:  Kandidaten CVP (1982, naar beroep) 

             

 

Als we naar de samenstelling van beroepen kijken, zien we dat de CVP 

met een zeer gevarieerde lijst naar de verkiezingen trok.  De CVP maakte 

komaf met de grote groepen arbeiders/bedienden, landbouwers en 

zelfstandigen op de lijst. De werkende bevolking was intussen veel 

gedifferentieerder dan vlak na de oorlog. Een voorbeeld daarvan is de 

dalende trend van het aantal huismoeders omdat ook de vrouw ingezet kon 

worden op de arbeidsmarkt. Met deze variatie aan beroepen kon de CVP 

zich richten tot een ruimere doelgroep binnen de bevolking.  

 

Figuur 60:  Kandidaten CVP (1982, naar geslacht) 

Ook binnen de CVP kwamen geleidelijk aan meer 

vrouwen op de lijst te staan. Net als in 1976 waren 3 

vrouwelijke kandidaten huisvrouw, maar daarnaast 

kwam in 1982 ook een vrouwelijke lerares op de 

lijst te staan. 
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Figuur 61:  Kandidaten CVP (1982, naar leeftijd) 

Nadat de gemiddelde leeftijd bij de vorige 

verkiezingen gestegen was, zette hij in 

1982 een dalende trend in tot een 

gemiddelde leeftijd van 43,9 jaar.  Het 

aantal kandidaten tussen de 30 en 40 jaar 

steeg met 14% terwijl het aantal 

kandidaten tussen de 50 en 70 jaar met 

14% afnam.  

Lijst 17: PVV 

De PVV bracht een 10 punten-programma uit. Daarbij stond (net als bij de SP) een participatiemodel 

op de eerste plaats. Ook zij wilden de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger brengen. Zowel 

socialisten als liberalen leverden in hun campagne opnieuw kritiek op het reeds vooraf samengestelde 

schepencollege en de aanduiding van 2 OCMW-voorzitters. Voor hen was het duidelijk dat CVP ervan 

uit ging dat zij opnieuw een absolute meerderheid zouden behalen, waarop zij de kiezer opriepen om 

iets te doen aan die vooringenomenheid van de CVP. PVV publiceerde hieromtrent het volgende: 

“Waarom nog gaan stemmen vraagt de kiezer zich af?? Vermits het schepencollege reeds 

samengesteld is!! De voorzitters (2) van het OCMW zijn ook reeds aangeduid – de huidige coalitie is 

overtuigd van haar minimum 17 zetels”.  

Lijst 17: PVV        Figuur 62:  Kandidaten PVV (1982, naar beroep)

   

 

De PVV-lijst groeide aan met 4 kandidaten en trok met een onvolledige lijst van 10 kandidaten naar de 

verkiezingen.  Drie kandidaten stonden bij de voorgaande verkiezingen op de lijst, de overige 7 waren 

allen nieuwe kandidaten. Met de uitbreiding van het aantal kandidaten op de lijst kwamen ook nieuw 

beroepsgroepen op de lijst te staan. Het onderwijzend personeel viel weg van de lijst maar daarentegen 

werden  arbeiders, gepensioneerden en vrije of intellectuele beroepen op de lijst vertegenwoordigd.  

 

Bouckaert Nabor

Dejager Patrick

Van Steenkis te Mari jke

Vanhee Wi l ly

Verschueren Luc

Desmet Chretien

Putman André

Kempinaire-Decock Nicole

Weydts  Urbain

De Donder Omer
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Figuur 63:  Kandidaten PVV (1982, naar geslacht) 

Twee van de 10 kandidaten waren vrouwen. En ook hier 

deden vrouwen die buitenshuis werkten hun intrede. 

Opvallend is dat die vrouwen veelal in een jongere 

leeftijdscategorie komen te staan dan de huisvrouwen.  

 

 

Figuur 64:  Kandidaten PVV (1982, naar leeftijd) 

De gemiddelde leeftijd op de lijst maakte een 

sprong naar 40,8 jaar. Dit is vooral een gevolg van 

de uitbreiding van kandidaten op de lijst. Qua 

leeftijd is er in zekere mate sprake van een lichte 

veroudering maar qua beroepssamenstelling en 

vrouwelijke vertegenwoordiging werd voorzien in 

vernieuwing en variatie. 

 

2.9.3 Uitspraak van de kiezer 

CVP verloor 2,78% van de stemmen en strandde op 72,51%. De PVV boekte een vooruitgang met 

8,1% van de stemmen. De SP bleef schommelen rond het percentage van de vorige verkiezingen met 

19,4% (in 1976 behaalden ze 18,58%).  

Burgemeester Terryn was opnieuw het grote stemmenkanon van de verkiezingen met zijn 4353 

stemmen. Daarmee brak hij zijn eigen record van zes jaar eerder. Ook de uittredende schepen wisten 

een goed resultaat te boeken en waren elk goed voor minstens 1000 stemmen. 

2.9.4 Verloop na de verkiezingen 

De verkiezingsnederlaag voor CVP in 1981 leidde ook op lokaal niveau tot teleurstellende resultaten. 

Toch wist de CVP in Deerlijk opnieuw goed stand te houden, zeker in vergelijking met andere 

gemeenten waar de CVP een diepe duik maakte. De CVP verloor uiteindelijk één zetel aan de PVV. 

De liberalen hadden voor het eerst een afgevaardigde (Bouckaert) binnen de gemeenteraad. De SP 

bleef 3 zetels behouden binnen de gemeenteraad. De verkiezingen brachten m.a.w. zetelwinst voor de 

PVV, een ex aequo voor de SP en een verlies voor de CVP. 
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Verkozen kandidaten Partij

Terryn Roger CVP

Vandekerkhove Luc CVP

Vantieghem Arnold CVP

Vancraeynest Albert CVP

Pauwelyn-Deprez Agnes CVP

Vanaverbeke Paul CVP

Haemers-Impens Marleen CVP

Deconinck Georges CVP

Neirynck Francine CVP

Coucke Paul CVP

Vanhoutte Willy CVP

Vlieghe Gaby CVP

Vandeputte André CVP

Benoit Paul CVP

Deschamps Frans CVP

Kemseke Frans CVP

Demets Frans CVP

Lorrez Norbert SP

Verschae Georges SP

Verhulst Roger SP

Bouckaert Nabor PVV

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 21:  Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: SP 3 

Lijst 10: CVP 17 

Lijst 17: PVV 1 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 22:  Samenstelling gemeenteraad 

                                                                                                

Net als in 1976  behaalden de 3 vrouwelijke CVP-kandidaten een 

zetel binnen de gemeenteraad. 

Bij de SP moest uittredend raadslid Robert Vanheerweghe plaats 

maken voor Georges Verschae in de gemeenteraad. Deze kwam ook 

bij de lijstsamenstelling op de tweede plaats te staan waardoor 

Robert Vanheerweghe een derde plaats op de lijst innam.  

 

 

 

 

 

Figuur 65: Gemeenteraadsleden (1982, naar beroep)  Figuur 66: Gemeenteraadsleden (1982, naar leeftijd) 

 

Voor het eerst werd het aandeel bedienden in de gemeenteraad teruggedrongen. Op de gepensioneerde 

na kwamen dezelfde beroepen aan bod als in de voorgaande gemeenteraad, alleen de onderlinge 

verhoudingen konden wat van elkaar verschillen. De gemeenteraad kenmerkte zich dus opnieuw door 

een divers beroepsprofiel bij zijn raadsleden. De gemiddelde leeftijd binnen de gemeenteraad kwam 

op 47,7 jaar te liggen wat een lichte stijging inhield t.o.v. de raadsleden uit de voorgaande legislatuur. 
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Er zetelden geen raadsleden meer jonger dan 30 jaar en het aantal raadsleden tussen de 40 en 65 jaar 

schommelde zowel omhoog als omlaag t.a.v. de voorgaande gemeenteraad. 

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 23:  Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Terryn Roger Landbouwer  49 M 

Schepen Vandekerkhove Luc Arr. verantwoordelijke 

vakantiegenoegens  

37 M 

Schepen Vantieghem Arnold Technisch ingenieur BRT 40 M 

Schepen  Vancraeynest Albert ACV-bediende 62 M 

Schepen Benoit Paul Handelaar  62 M 

Schepen Vanaverbeke Paul Leraar  36 M 

 

De samenstelling van de standen binnen het schepencollege was opnieuw reeds ruime tijd op voorhand 

gekend. Maar welke kandidaten deze standen gingen vertegenwoordigen binnen dat college was nog 

niet helemaal duidelijk. De middenstand en de landbouwers hadden de knoop vrij snel doorgehakt.  

Terryn zou opnieuw burgemeester worden en Vantieghem en Benoit schepenen. Bij het ACW viel de 

beslissing van het hoofdbestuur pas later, uiteindelijk werden Vanaverbeke, Vancraeynest en 

Vandekerkhove aangewezen als toekomstige schepenen. Daarenboven werd uittredend schepen 

Demets het OCMW-voorzitterschap beloofd vanaf 1986.  

Voorgaande elementen werden reeds voor de verkiezingen op de onderhandelingstafel gelegd. De 

stemming bracht dus opnieuw geen verrassingen met zich mee. Het enige wat nog niet vastlag was de 

bevoegdheidsverdeling binnen het schepencollege. Daarop bleef het wachten tot na de 

onderhandelingen tussen burgemeester en schepenen. 
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2.10 Gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1988 

2.10.1 Inleiding 

De parlementsverkiezingen van 1987 brachten een lang formatieberaad met zich mee. Uiteindelijk 

gingen de liberalen in de oppositie en werd een nieuwe regering Martens gevormd, een rooms-rode 

regering met de VU erbij. De deelname aan de regering bracht intern ongenoegen binnen de VU met 

zich mee. Uiteindelijk zorgde dit voor een globale achteruitgang van de VU bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1988 (Reynaert, 2009). In Deerlijk kon er geen achteruitgang 

vastgesteld worden gezien de partij pas in 1988 voor het eerst met een lijst naar de Deerlijkse kiezer 

trok. 

2.10.2 Aanloop naar de verkiezingen 

In 1988 trokken opnieuw drie traditionele partijen (CVP, SP en PVV) naar de kiezer. Zij kregen meer 

concurrentie op het politieke speelveld: de PVV kwam met 5 kandidaten méér op dan in 1982 en de 

VU trok als nieuwe partij naar de kiezer met een volledige lijst van 21 kandidaten. De kopman van de 

CVP-lijst en tevens burgemeester, Roger Terryn, rekende door de opkomst van deze nieuwe partij op 

een status quo of zelfs een verlies van één zetel (J.D., 1988, p. 11). De SP rekende dan weer op 1 of 2 

zetels extra en ook de PVV ging voor een zetel en surplus. De VU hoopte als nieuwe partij 

onmiddellijk te kunnen doorstromen naar de gemeenteraad en op zijn minst 1 zetel te bemachtigen. 

Gezien er slechts 21 kandidaten verkozen konden worden, zouden enkele van voorgaande partijen 

ontgoocheld uit de verkiezingsstrijd komen. 

Lijst 3: CVP 

De Katholieke Landelijke Gilde en het NCMV trokken zijde aan zijde als Middengroepen naar de 

kiezer in een gezamenlijke campagne. Deze middengroep bevatte 12 van de 21 CVP kandidaten 

waaronder 6 kandidaten van de KLG en 6 van het NCMV (N.C.M.V. Deerlijk, 1988). De ACW‟ers 

hadden 9 kandidaten op de lijst staan.  

De ACW‟ers en de middengroepen kwamen op gespannen voet te staan met elkaar omtrent de 

verdeling van plaatsen op de lijst. Iets later zouden die spanningen nog wat aangewakkerd worden 

door het akkoord dat moest bereikt worden m.b.t de vorming van een bestuursmeerderheid. Dat 

akkoord zorgde niet alleen voor spanningen tussen de middengroep en het ACW maar bracht ook 

binnen de ACW-groep een getouwtrek tussen kandidaten met zich mee. Dit intern getouwtrek kon 

verklaard worden door gebeurtenissen die zich na de voorgaande verkiezingen hadden voorgedaan.   

De feiten waren volgende: in 1982 werd bij de samenstelling van het schepencollege het OCMW-

voorzitterschap aan Demets voorbehouden vanaf 1986.  De eerste drie jaar werden ingevuld door een 

middenstander waarna een wissel met de ACW‟er Demets zou plaats vinden. Acht van de 9 zetels 

binnen de OCMW-raad werden ingevuld door CVP‟ers. Vijf van die acht zetels kwamen toe aan 
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Terryn Roger

Vandekerkhove Luk
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Vanaverbeke Paul

Deleersnyder Jan
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Goemaere Didier

Cal lens  -Bossuyt Jeannot

Kemseke Wi l ly

ACW‟ers waardoor de vooropgestelde benoeming van Demets als OCMW-voorzitter zonder enig 

probleem kon bereikt worden gezien zij over een meerderheid aan stemmen beschikten. Na de 

stemming bleek dat niet Demets, maar Robert Fillieux tot voorzitter verkozen was.  

Ook in 1988 maakten zowel de middenstand als het ACW aanspraak op het OCMW-voorzitterschap 

voor de komende legislatuur. Van een afwisseling tussen beide standen kon geen sprake meer zijn 

gezien de voorgaande feiten. Gezien de middenstand en het ACW niet tot een akkoord konden komen 

hakte burgemeester Terryn de knoop door het voorzitterschap aan een neutraal persoon toe te kennen. 

Deze neutrale persoon was CVP voorzitter Declercq en hij behoorde tot de landbouwers op de lijst. 

Middenstand en ACW vochten als twee honden om een been en uiteindelijk liepen de landbouwers er 

mee heen. 

 

Lijst 3: CVP     Figuur 67:  Kandidaten CVP (1988, naar beroep) 

  

 

Burgemeester Terryn werd opnieuw kopman van de CVP-lijst gevolgd 

door drie uittredende schepenen. Schepenen Benoit en Vancraeynest 

hadden de leeftijdsgrens bereikt en kwamen niet meer op de lijst te staan. 

ACW zorgde voor de grootste vernieuwing op de lijst, toch bracht dit niet 

onmiddellijk een grote verandering m.b.t. het beroepsprofiel van de 

kandidaten met zich mee. Al was de uitbreiding van het aantal 

onderwijzers op de lijst te danken aan het ACW.  Zij trokken met maar 

liefst zes nieuwe kandidaten naar de kiezer. De landbouwersfactie bleef zo goed als identiek 

vertegenwoordigd binnen de partij en de middenstand kwam met 2 nieuwe gezichten naar voor, 

waaronder Didier Goemare die met zijn 24 lentes de jongste kandidaat op de lijst werd. 
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Vermeulen Wim
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Cloet Danny
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Figuur 68:  Kandidaten CVP (1988, naar geslacht) 

De CVP trok met 6 vrouwen op de lijst naar de kiezer. Dit 

waren er twee 2 meer dan bij de verkiezingen in 1982, wat 

het percentage vrouwen op de lijst deed stijgen met 5 %. 

 

 

 

Figuur 69:  Kandidaten CVP (1988, naar leeftijd) 

De gemiddelde leeftijd was 40,8 jaar 

wat drie jaar minder was dan in 1982. 

De CVP presenteerde zich dus met een 

jongere en vrouwvriendelijkere lijst aan 

de bevolking. 

 

 

Lijst 5: PVV 

Het zag er naar uit dat de PVV voor het eerst een volledige lijst van 21 kandidaten aan de kiezer kon 

presenteren, maar uiteindelijk viel deze lijst terug op 16 kandidaten. Uittredend gemeenteraadslid 

Nabor Bouckaert werd opnieuw kopman van de PVV-lijst. Hij was de enige PVV-kandidaat die in 

1982 een zetel binnen de gemeenteraad kon bemachtigen. Bouckaert schreef de onvolledige 

lijstvorming voorzichtig toe aan het feit dat de CVP mogelijke PVV-kandidaten onder druk gezet had  

(J.D., 1988, p. 11).  

lijst 5: PVV     

  Figuur 70:  Kandidaten PVV (1988, naar beroep) 
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Arbeiders en bedienden namen samen exact de helft van de plaatsen op de lijst in. De overige plaatsen 

werden over verscheidene beroepsgroepen verdeeld waardoor opnieuw een ruime variatie aan 

beroepen kon worden waargenomen. 

 

Figuur 71:  Kandidaten PVV (1988, naar geslacht) 

Op de PVV-lijst stonden 4 vrouwelijke kandidaten 

wat een verdubbeling was t.o.v. het aantal vrouwelijke 

kandidaten in 1982. Wel moest deze toename 

geschetst worden binnen de globale uitbreiding van de 

lijst. 

 

 

Figuur 72:  Kandidaten PVV (1988, naar leeftijd) 

Met 43,3 jaar lag de gemiddelde leeftijd 

iets hoger bij de PVV ten aanzien van de 

andere partijen. Ook  ten aanzien van de 

gemiddelde leeftijd in 1982 was dit een 

stijging van 3 jaar. Ook dit moet terug 

geschetst worden binnen de algemene 

uitbreiding van kandidaten op de lijst. 

 

Lijst 9: VU 

In tegenstelling tot de PVV sloeg de VU er in om met een volledige lijst naar de gunst van de kiezer te 

dingen. Bij de Volksunie nam Janneke Verbrugge als vrouw het lijsttrekkerschap op zich. Vrouwen 

kwamen bij alle partijen aan bod op de lijst maar geen enkele partij plaatste een vrouw op de eerste 

plaats. Dirk Demeurie nam als plaatselijk VU-voorzitter de plaats van lijstduwer voor zijn rekening. 

De slogan van hun campagne was gebaseerd op de nationale VU-slogan: “Open en eerlijke politiek, 

een springplank naar de toekomst”. 
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Ottevaere-Verbrugge Janneke

Van Tongel  Martin

Depraetere Marcel

Van Nieuwehove Rudy

Lemayeur Hans

Cal lens  Daniël

Joseph Ri ta

Knockaert Rik

Naert-Degloi re Sabine

Chris tiaens  Kris

Verstraete Frans

Verschuere Bernard

Eylenbosch André

Delombaerde Ludwig

Koninckx Hendrik

Vanbrakel  Nel ly

Parmentier Geert

Byttebier Marc

Loosveldt Jeannine

Vandommele Egide

Demeurie Dirk

Lijst 9: VU             Figuur 73:  Kandidaten VU (1988, naar beroep) 

            

Naast de CVP en de PVV bevatte ook de VU-lijst kandidaten met heel 

verscheiden beroepsprofielen. Ook hier werd diversiteit naar voor 

gebracht om zo een zo groot mogelijke doelgroep van de samenleving aan 

te spreken.  

 

 

 

Figuur 74:  Kandidaten VU (1988, naar geslacht) 

Het percentage vrouwen op de lijst lag in de lijn van 

de overige partijen (uitgezonderd de SP). Maar in 

tegenstelling tot alle ander partijen (waaronder ook 

de SP) durfde de VU met een vrouwelijke kandidate 

op kop naar de kiezer trekken. Veelal kwamen het 

lijsttrekker- en lijstduwerschap aan de mannen 

binnen partijen toe en werden vrouwen in het midden van de lijst geplaatst. Deze samenstelling kon 

wel gevolgen hebben naar de verkiesbaarheid van de kandidaten toe. Zo zouden de kopmannen meer 

kans maken om verkozen te worden dan zij die in de buik van lijst moesten plaatsnemen.  

Figuur 75:  Kandidaten VU (1988, naar leeftijd) 

Meer dan de helft van de kandidaten 

situeerden zich tussen de 30 en 45 jaar. 

De gemiddelde leeftijd kwam op die 

manier op 40,9 jaar te liggen. Dit 

gemiddelde sloot dicht aan bij de 

gemiddelde leeftijd op de andere lijsten.  
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Vanheerweghe Robert

Baert Gino

Maebe Roger

Deruytere Frans

Vandendriessche Mady

Deplancke Luc

Picavet Ra is

Verschae Claudine 

Samai l le Frank

Nuyttens  Frans

Debacker Phi l ippe

Buysens  Nadine

Kai  Frans

Baert Johan

Verhuls t Chris tel

Charlet Manceau

Malfrere Marie-Therese

Naessens  Pol

Vanderbeken Etienne

Funiere Mariette

Vercruysse André

Lijst 10: SP   

Met de slogan „SP je beste buurman/buurvrouw‟ trokken de socialisten naar de verkiezingen. Zij 

brachten bij de lijstvorming verscheidene vernieuwingen door. Robert Vanheerweghe verving Norbert 

Lorrez als lijsttrekker en werd op de lijst gevolgd door twaalf nieuwe gezichten. Uittredend 

gemeenteraadslid Georges Verschae kwam niet meer op de lijst te staan gezien hij de SP-leeftijdsgrens 

van 65 jaar had bereikt.  

 

Lijst 10: SP           Figuur 76:  Kandidaten SP (1988, naar beroep) 

                  

Opnieuw blijft de lijst eenzelfde specifieke samenstelling  vertonen op het 

gebied van beroepsprofiel. Opnieuw pasten de nieuwe kandidaten binnen het 

gebruikelijke profiel dat de SP naar buiten droeg verkiezing na verkiezing. 

Behalve kleine verschuivingen tussen de bestaande categorieën en het 

wegvallen van de categorie gepensioneerden door het vertrek van Verschae,  

blijft de samenstelling in constante lijn met de voorgaande verkiezingsjaren.  

 

 

Figuur 77:  Kandidaten SP (1988, naar geslacht) 

De SP bleef de aanvoerder van vervrouwelijking binnen 

de politiek. In ‟88 kregen 7 vrouwen de kans om de partij 

naar een goed resultaat te begeleiden. Dit is meer t.o.v. de 

andere deelnemende partijen en ten opzichte  van de 

eigen kandidatenlijst in 1982. 
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Figuur 78:  Kandidaten SP (1988, naar leeftijd) 

De kandidaten hadden een gemiddelde 

leeftijd van 40 jaar. Ook dit was een 

constante ten opzichte van het vorige 

verkiezingsjaar. Toch brachten de 

nieuwe kandidaten een kleine 

verandering tussen de 

leeftijdscategorieën met zich mee. 

 

2.10.3 Uitspraak van de kiezer 

De CVP zakte van 72,51% van de stemmen naar 64,26%. Ook de socialisten verloren 3,92% van de 

stemmen en bleven hangen op een stemmenpercentage van 15,48%. De Volksunie behaalde als 

nieuwe partij meer stemmen dan de PVV. Toch ging ook de PVV erop vooruit met 1,31%, waardoor 

de partij een totaal stemmenaantal van 9,4% behaalde. De Volksunie behaalde als nieuwkomer 

onmiddellijk 10,85% stemmen. 

2.10.4 Verloop na de verkiezingen 

De SP deed het niet goed die zondag, in zetelaantal wisten zij een status quo te behalen maar het 

stemmenaantal was 3,92% gedaald. Bij de verkiezingen van 1982 beschikte de partij ook over drie 

zetels, alleen grepen zij toen nipt naast een vierde zetel terwijl ze in 1988 verder afdreven van een 

vierde zetel. De CVP moest net als in 1982 een zetel afstaan. Dit keer ging de zetel niet naar de PVV 

maar naar de Volksunie.  

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 24:  Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 3: CVP 16 

Lijst 5: PVV 1 

Lijst 9: VU 1 

Lijst 10: SP 3 
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Verkozen kandidaten Partij

Terryn Roger CVP

Vandekerkhove Luk CVP

Vantieghem Arnold CVP

Vanaverbeke Paul CVP

Vanhoutte Willy CVP

Opsomer Lieven CVP

Haemers-Impens Marleen CVP

Pauwelyn-Deprez Agnes CVP

Vanrobays Patrick CVP

Coucke Paul CVP

Vlieghe Gaby CVP

Declercq Lutgard CVP

Dejager-Delbeke Lucie CVP

Goemaere Didier CVP

Callens -Bossuyt Jeannot CVP

Kemseke Willy CVP

Bouckaert Nabor PVV

Vanheerweghe Robert SP

Baert Gino SP

Deruytere Frans SP

Ottevaere-Verbrugge Janneke VU

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 25:  Samenstelling gemeenteraad 

De overwinning van de CVP was niet gelijk verdeeld onder de 

drie standen. Het ACW-blok behaalde een teleurstellend resultaat 

van 5 zetels terwijl zij 9 kandidaten op de lijst staan hadden. De 

KLG kwam uiteindelijk als grote overwinnaar van de partij uit de 

verkiezingsstrijd met een zitje voor alle zes de 

landbouwkandidaten. De middenstand behaalde net als het ACW-

blok 5 zetels maar in tegenstelling tot het ACW hadden zij slechts 

6 kandidaten op de lijst staan. 

De vrouwelijke vertegenwoordiging binnen de CVP werd door 

hun ruime aantal zetels opnieuw doorgetrokken naar de 

samenstelling binnen de gemeenteraad. De vrouwelijke CVP-

kandidaten namen 24% in binnen de gemeenteraad. Dit was een 

toename van 10% t.o.v. de vorige gemeenteraad.   

 

Figuur 79:Gemeenteraadsleden (1988, naar beroep)  Figuur 80: Gemeenteraadsleden (1988, naar leeftijd) 

 

De opkomst van meer onderwijzend personeel binnen de CVP en de terugkeer van Robert 

Vanheerweghe in de gemeenteraad zorgde voor een stijging van het onderwijzend personeel. Dit ging 

in eerste instantie ten koste van het aantal bedienden binnen de raad. Voor de rest waren er geen 

opmerkelijke verschillen met de voorgaande gemeenteraad. Op enkele details na vormde de 

samenstelling van de gemeenteraad zelfs bijna een perfecte kopie van de beroepsprofielen bij de CVP-

kandidaten. De gemiddelde leeftijd binnen de gemeenteraad daalde naar 42,8 jaar wat overeen kwam 

met de dalende trend van de gemiddelde leeftijd binnen de CVP-lijst.  
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 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 26:  Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Terryn Roger Landbouwer 55 M 

Schepen Vandekerkhove Luc Regio-verantw. Vakantiegenoegens 43 M 

Schepen Vantieghem Arnold Technisch Ingenieur 45 M 

Schepen  Vanaverbeke Paul Leraar 42 M 

Schepen Vlieghe Gaby Apotheker 48 M 

Schepen Vanhoutte Willy Bouwvakker 31 M 

 

De CVP wist opnieuw haar posities in het schepencollege te behouden gezien de absolute meerderheid 

die de partij behaalde. Burgemeester Terryn begon  vanaf 1989 aan zijn derde ambtstermijn. Daarnaast 

wisten ook uittredende schepenen Vantieghem (NCMV), Vandekerckhove (ACW) en Vanaverbeke  

(ACW) hun mandaat te verlengen voor 6 jaar. Vlieghe Gaby en Vanhoutte Willy namen de 

schepenambt over van uittredende schepenen Benoit en Vancraeynest.  
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2.11 Gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1994 

2.11.1 Inleiding 

De parlementsverkiezingen van 1991 hertekenden de machtsverhoudingen tussen de partijen op 

nationaal niveau. De verkiezingsdag ging de geschiedenis in onder de noemer Zwarte zondag omdat 

die verkiezingsdag een grote doorbraak voor het Vlaams Blok betekende en een afstraffing werd voor 

de heersende elite. Uiteindelijk werd een rooms-rode regering gevormd onder leiding van Dehaene. De 

liberale partij  ging een oppositiekuur tegemoet en kreeg nood aan herbronning. Onder impuls van 

Verhofstadt trokken de liberalen vanaf 1992 als een Vlaamse Liberale en Democratische partij naar de 

kiezers (Reynaert, 2009).  

2.11.2 Aanloop naar de verkiezingen 

Voor het eerst traden alle oppositiepartijen met een kartellijst naar de kiezer. De kartellijst was het 

resultaat van een samenwerking tussen SP, VU,VLD en enkele onafhankelijke kandidaten. Allen 

sloegen ze de handen in elkaar om een ernstig alternatief te bieden tegenover de alom heersende CVP 

in Deerlijk. Het werd m.a.w. een tweepartijenstrijd tussen CVP en D2000. Veel keuze was er niet voor 

de kiezer, maar D2000 hoopte net op die manier CVP van zijn troon te stoten en 13 van de 21 zetels 

voor zich te winnen (Het Volk, 1994).  

Lijst 7:  CVP 

Lijst 7: CVP     Figuur 81:  Kandidaten CVP (1994, naar beroep) 

 

 

Vanaf 1994 konden ook studenten een plaats innemen op de CVP-lijst. 

In hun campagne profileerde de partij zich als een partij die alle lagen 

van de bevolking bevatte. Dit werd ook duidelijk in de samenstelling 

van hun lijst die opnieuw zeer gedifferentieerd was.  

 

Terryn Roger

Vandekerkhove Luk

Goemaere Didier

Vanaverbeke Paul

Opsomer Lieven

Baert Walter

Vandevyvere Isabel le

Van Trappen-Van Namen Leen

Coene-Vanwynsberghe Ceci le

Vanrobays  Patrick

Acco Ann

Croes  Claude

Benoit Eddy

Vl ieghe Gaby

Declercq Lutgard

Vanderbeken Jules

Vermandere Dirk

Mestdagh Jenny

Dejager-Delbeke Lucie

Kemseke Wi l ly

Vanhoutte Wi l ly
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Figuur 82:  Kandidaten CVP (1994, naar geslacht)  

Er deed zich opnieuw een trend van vervrouwelijking voor 

bij de lijstvorming. Het aantal vrouwelijke kandidaten 

steeg met 9% . Deze trend werd niet ingezet vanuit de 

partij op zich maar werd ingegeven door een nieuw 

wettelijk kader. De wet van 24 mei 1994 bepaalde 

namelijk dat het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht 

niet meer dan twee derde mag bedragen op een lijst 

(Vande Lanotte & Goedertier, 2010, p. 15). 

 

Figuur 83: Kandidaten CVP (1994, naar leeftijd) 

                                                         

 

 

 

 

 

De diversiteit op de lijst werd doorgetrokken van de beroepscategorieën naar de leeftijdscategorieën. 

Elke leeftijdscategorie werd vertegenwoordigd op de lijst (uitgenomen de oudste twee groepen). De 

gemiddelde leeftijd kende opnieuw een lichte stijging tot 42,7%, wat dicht aansloot bij de gemiddelde 

leeftijd op de concurrerende lijst van D2000. 
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Lijst 13:  D2000 

De krachten van de voorgaande oppositiepartijen werden gebundeld in één lijst met als slogan „D2000, 

omdat U beter verdient‟. Luk Schelfhout was als onafhankelijke de drijvende kracht die de drie 

oppositiepartijen aan de onderhandelingstafel bracht (GL, 1994, p. 13). Uiteindelijk besliste het VU-

bestuur op 18 januari 1994 unaniem om niet in te gaan op het aanbod van een gezamenlijke 

oppositielijst. De voorzitter en secretaris van de partij vonden dat een gezamenlijke lijst nadelig was 

omdat dit een afzwakking van de eigen programmapunten kon betekenen. De VU was wel te vinden 

voor onderhandelingen om  tot een constructieve samenwerking tussen de oppositiepartijen te komen, 

maar een gezamenlijke kartellijst was voor hen net een brug te ver (HGW, 1994). Een maand later 

verscheen in de pers dat de Deerlijkse oppositie, waaronder dus ook de VU, als één blok naar de kiezer 

zou trekken. Deze ommezwaai van de VU werd niet door alle leden in dank afgenomen. Zo nam 

Marcel Depraetere afscheid als lid van het partijbestuur.  

 

Lijst 13: D2000      

                Figuur 84:  Kandidaten D2000 (1994, naar beroep) 

 

 

De bundeling van krachten bracht ook een mengeling van 

beroepscategorieën met zich mee. Opvallend was het grote aantal 

bedienden op de lijst, zij namen net niet de helft van de lijst in. De 

overige plaatsen waren verdeeld over kandidaten met een gevarieerd 

beroepsprofiel.   

 

 

 

 

Baert Gino

Byttebier Marc

Vermeulen Wim

Schel fhout Luk

Picavet Ra ïs

Deruytere Frans

Verhuls t Chris tel

Kerckhof Joost

Vanderbeken Etienne

Verschae Claudine

Demunster Marie-José

Degroote Steven

Vancauwenberghe Wim

Naert-Degloi re Sabine

Chris tiaens  Kris

Vandommele Egied

Weydts  Dirk

De Donder Omer

Ameye Nicole

Honoré Ala in

Bouckaert Nabor
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Figuur 85:  Kandidaten D2000 (1994, naar geslacht) 

Op de kartellijst waren 6 van de 21 kandidaten van 

het vrouwelijke geslacht.  Maar liefst 4 van de 6 

vrouwen waren afkomstig uit de SP. Dit hoefde niet 

te verbazen gezien de Deerlijkse SP in het verleden 

steeds koploper was van vervrouwelijking op de lijst. 

Overigens leverden  de Volksunie en de VLD elk één 

vrouwelijke kandidaat aan.   

                                               

 

Figuur 86:  Kandidaten D2000 (1994, naar leeftijd) 

  

De gemiddelde leeftijd bedroeg 42,2 jaar 

wat dus niet zo veel afweek van de 

gemiddelde leeftijden op de 

afzonderlijke lijsten in 1988.  

 

 

2.11.3 Uitspraak van de kiezer 

Van bij de eerste uitslagen werd het reeds duidelijk dat CVP een sterke overwinning zou behalen. De 

eerste cijfers die uitlekten draaiden rond de 70%, wat uiteindelijk nog aangroeide tot 72,5%. De 

overige 27,45% kwam toe aan de kartellijst D2000. 

 

2.11.4 Verloop na de verkiezingen 

De CVP wist met zijn 8,29% stemmenwinst geen extra zetel in de wacht te slepen. Het 

stemmenaandeel van D2000 was goed voor 5 zetels binnen de gemeenteraad. Dit was heel wat minder 

dan wat de meeste kandidaten op de lijst gehoopt hadden. Wanneer we het stemmenaandeel van 

D2000 vergelijken met de som van het stemmenaandeel van de drie afzonderlijke lijsten in 1988 

(35,73%), kunnen we zelfs concluderen dat de kartelvorming een achteruitgang van 8,28% stemmen 

met zich meebracht.  
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De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 27: Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 7: CVP 16 

Lijst 13: D2000 5 

 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 28:  Samenstelling gemeenteraad 

De gemeenteraadsverkiezing van 1994 bracht opnieuw 

geen verschuiving tussen partijen met zich mee.                                                                                                           

Negen van de 21 raadsleden waren nieuw binnen de 

gemeenteraad. Daarvan situeerden er zich 6 binnen de 

CVP en 3 binnen D2000. Het aantal nieuwe gezichten 

moest kort na de verkiezing gereduceerd worden tot 8. Dit 

viel te verklaren door het vertrek van Walter Baert (zie 

infra) (V.D., 1994). De vrouwelijke raadsleden situeerden 

zich allen binnen de CVP. Vier van de 7 vrouwelijke 

kandidaten wisten een zetel te behalen wat gelijk stond aan 

een vrouwelijke vertegenwoordiging van 19% binnen de 

gemeenteraad.  

D2000 had een vertegenwoordiger van iedere partij en een 

zetel voor een onafhankelijke kandidaat in de 

gemeenteraad. De SP verkreeg opnieuw meer dan één 

zetel,  maar toch was het een hele teleurstelling te moeten 

vaststellen dan hun 3 zetels die ze behaalden in 1988 

gereduceerd werden tot 2 zetels in 1994. 

 

 

 

 

 

 

Verkozen kandidaten Partij

Terryn Roger CVP

Vandekerkhove Luk CVP

Goemaere Didier CVP

Vanaverbeke Paul CVP

Opsomer Lieven CVP

Baert Walter CVP

Van Trappen-Van Namen Leen CVP

Vanrobays Patrick CVP

Acco Ann CVP

Croes Claude CVP

Vlieghe Gaby CVP

Vanderbeken Jules CVP

Mestdagh Jenny CVP

Dejager-Delbeke Lucie CVP

Kemseke Willy CVP

Vanhoutte Willy CVP

Baert Gino D2000

Byttebier Marc D2000

Vermeulen Wim D2000

Deruytere Frans D2000

Degroote Steven D2000
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Figuur 87:  Gemeenteraadsleden (1994, naar beroep)  Figuur 88: Gemeenteraadsleden (1994, naar leeftijd) 

 

De samenstelling van de gemeenteraad gaf opnieuw grotendeels een weerspiegeling van de CVP-lijst. 

Er vielen wel geen huisvrouwen meer te bespeuren binnen de gemeenteraad en ook studenten vonden 

voor het eerst hun weg naar de gemeenteraad. Met een gemiddelde leeftijd van 42,9 jaar, bleef ook de 

verhouding tussen de verscheidene leeftijdscategorieën zo goed als ongewijzigd. Toch vonden nu ook 

jongeren jonger dan 21 de weg naar de gemeenteraad en werd ook de categorie 30-34 jaren 

vertegenwoordigd binnen de raad. 

 

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 29: Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester Terryn Roger landbouwer 61 M 

Schepen Vanaverbeke Paul leraar 48 M 

Schepen Vlieghe Gaby apotheker 54 M 

Schepen  Vandekerkhove Luc regio-verantwoordelijke 

Vakantiegenoegens 

49 M 

Schepen Goemaere Didier leraar 30 M 

Schepen Baert Walter 

Leen Van Namen 

gepensioneerde 

kinesitherapeut 

62 

34 

M 

V 

 

Bij de verkiezing van de schepenen behaalden Paul Vanaverbeke, Gaby Vlieghe en Luk 

Vandekerkhove alle 21 stemmen. Als vierde schepen werd Didier Goemaere verkozen met 16 ja-

stemmen en 5 neen-stemmen achter zijn naam. Voor de vijfde schepenplaats werden 2 kandidaten naar 

voor geschoven: Walter Baert (CVP) en Gino Baert (D2000). Deze laatste werd naar voor geschoven 

gezien hij het vijfde grootste aantal stemmen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezing. Walter haalde 

het van Gino met 15 ja-stemmen tegenover 5 ja-stemmen. 

Vanuit de oppositie gingen stemmen op om Ann Accou als vierde schepen naar voor te dragen zodat 

ook de vrouwelijke helft van de bevolking in het schepencollege vertegenwoordigd zou worden. Ann 

Accou (ACW) behaalde 994 voorkeurstemmen waarmee ze op de vierde plaats kwam te staan. Toch 
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werd zij niet als schepen voorgedragen waardoor het schepencollege nog steeds een mannen-

aangelegenheid bleef. Een week na de installatie van de nieuwe gemeenteraad nam Walter Baert 

wegens gezondheidsproblemen ontslag als schepen. Gezien Walter vertegenwoordiger was van het 

NCMV moest zijn opvolger ook uit de NCMV-vleugel komen. Langs deze weg kreeg het 

schepencollege er dan toch een vrouwelijke collega bij nl. Leen Van Namen (Devos R. , 1995). 

Deerlijk beschikte voor het eerst in de geschiedenis over een vrouwelijke schepen. Dit feit werd bij de 

oppositiepartij D2000 met gejuich onthaald al vonden zij dat Ann Accou de schepenzetel had moeten 

verkrijgen gezien zij de vrouw was met de meeste stemmen achter haar naam. 

 

  



81 
 

2.12 Gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2000 

2.12.1 Inleiding 

De parlementsverkiezingen van 1999 werden overschaduwd door de dioxinecrisis en leiden tot 

politieke aardverschuivingen op nationaal niveau. De christendemocraten kwamen voor het eerst sinds 

1947 op de oppositiebanken te zitten en VLD vormde de grootste politieke formatie. België zou voor 

het eerst geregeerd worden door een paars-groene regering o.l.v. Verhofstadt (Reynaert, 2009). Het 

werd uiteindelijk afwachten of de aardverschuiving al dan niet zou uitbreiden naar het lokale niveau in 

2000.  

2.12.2 Aanloop naar de verkiezingen 

Na het teleurstellende resultaat van D2000 bij de voorgaande verkiezingen, trok de SP terug op eigen 

kracht naar de kiezer. Zij vielen toen terug van drie naar twee mandatarissen in de gemeenteraad. De 

overige partijen VLD en VU trokken opnieuw samen met enkele onafhankelijken naar de kiezer. Dit 

deden zij onder de partijnaam Gemeentebelangen of kortweg Gembel. Agalev kwam in 2000 voor het 

eerst op in Deerlijk en uiteraard was ook de machthebbende CVP weer van de partij.  

In eerste instantie werd verwacht dat ook Vlaams Blok en Vivant een lijst zouden indienen in Deerlijk 

maar dit bleek later niet zo te zijn (DRD, 2000). Er streden uiteindelijk 4 partijen om de stem van de 

kiezer: 

Lijst 1: Agalev 

Agalev trok als nieuwe lijst met een onvolledige lijst van 6 kandidaten naar de verkiezingen.  

Lijst 1: Agalev     Figuur 89:  Kandidaten Agalev (2000, naar geslacht)  

   

               

Agalev profileerde zich met de partij als een jonge en dynamische ploeg. Dit werd duidelijk bij de 

leeftijden van de kandidaten en ook binnen het beroepsprofiel bleek de verjonging gezien 33% van de 

lijst (= 2 kandidaten) studenten waren. Met 2 vrouwen op een lijst van 6 kandidaten voldeed de partij 

aan de vooropgelegde norm van 2/3
e
 . 
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Baert Gino

Verhuls t Chris tel

Deruytere Frans

Picavet Ra ïs

Vandenbroucke Marti jn

De Munster Marie-José

Vanderbeken Etienne

Walraeve Lydie

Vanbiervl iet Chris tophe 

Lefebvre Chris tiane

Teirlynck Yuri

Dejaegere Evel ien

Vancauwenberghe Wim

Chris tiaens  Rezy

Kerckhof Joost

Beulque Carine

Kai  Frans

Gevaert Marleen 

D'Hont Luc

Verschae Claudine

Venheerweghe Robert

Figuur 90:  Kandidaten Agalev (2000, naar beroep)  Figuur 91:  Kandidaten Agalev (2000, naar leeftijd) 

 

 

Lijst 4: SP 

Nadat de SP een verlies had geleden bij de kartelvorming van de voorgaande verkiezingen, trok de 

partij opnieuw met een eigen lijst naar de kiezer om het verlies van de vorige verkiezingen op zijn 

minst weg te werken. Bij de samenstelling van de lijst had de socialistische partij een weerspiegeling 

van de samenleving met ongeveer evenveel mannen als vrouwen voor ogen. Er werd een ritssysteem 

toegepast bij de lijstvorming, waarbij mannen en vrouwen elkaar afwisselden op de lijst. Elf van de 21 

kandidaten waren volledig nieuw binnen de partij en Wim Vancauwenberghe kwam als onafhankelijke 

kandidaat op de lijst te staan. Bovendien wenste de partij een sobere verkiezingscampagne te voeren 

om zo een steentje bij te dragen tot het verminderen van de afvalberg.  

Lijst 4: SP            Figuur 92:  Kandidaten SP (2000, naar beroep) 

  

 

Op de kandidatenlijst van 2000 werden heel wat meer categorieën 

vertegenwoordigd in vergelijking met de voorgaande verkiezingen tussen 

1946 en 1988. Toch bleef het in hoofdzaak een lijst van arbeiders en 

bedienden, want ook in 2000 vormden zij nog een meerderheid op de lijst. 

Nadat CVP met een student naar de verkiezingen van 1994 ging, trokken 

nu ook andere partijen met studenten op de lijst naar de kiezer. 
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Figuur 93:  Kandidaten SP (2000, naar geslacht) 

In tegenstelling tot alle andere partijen toonde de SP zich 

opnieuw van zijn „vrouwvriendelijkste‟ kant. De partij 

breiden het aantal vrouwen op de lijst zodanig uit dat het 

op één persoon na een evenwichtige verhouding tussen 

mannen en vrouwen werd.  

 

Figuur 94:  Kandidaten SP (2000, naar leeftijd) 

Met 3 kandidaten beneden de 23 jaar kreeg 

de jeugd meer kansen dan ooit bij de SP. Op 

die manier wilden zij een evenwicht creëren 

tussen ervaring en vernieuwing op de lijst.  
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Lijst 7: CVP 

De CVP kwam naar de verkiezingen met 9 nieuwe kandidaten op de lijst. Als lijsttrekker viel vrijwel 

onmiddellijk de naam Terryn. De CVP-lijst werd samengesteld uit 6 kandidaten van de 

landbouwersfractie KLG, 6 van Unizo en 9 van het ACW (DRD, 2000).  

Lijst 7: CVP     Figuur 95:  Kandidaten CVP (2000, naar beroep) 

    

Op de grafiek verschijnen opnieuw dezelfde groepen als 

voorgaande verkiezingen. In tegenstelling tot 1994 waren er  

geen studenten meer aanwezig op de lijst. De groep bedienden 

en zelfstandigen werden uitgebreid. Ten gevolge daarvan werd 

het merendeel van de andere beroepsgroepen uitgedund.  

 

 

 

 

Figuur 96:  Kandidaten CVP (2000, naar geslacht) 

Nadat het percentage vrouwen bij de vorige verkiezingen 

steeg in functie van de wettelijke verplichting, bleef het 

percentage in 2000 gelijk aan dat van 1994. Er werd dus 

voorzien in de minimale verplichting en daar zou het ook bij 

blijven totdat nieuwe regelgeving omtrent genderquota zou 

uitgevaardigd worden. 

 

 

 

Terryn Roger

Vandekerkhove Luc

Vl ieghe Gaby

Accou Ann

Croes  Claude

Goemaere Didier

Vanderbeken Jules

De Donder Carl

Vanwonterghem-Vanneste Chris tine
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Vermeulen Wim

Byttebier Marc

Mespreuve-Joseph Ri ta

Degroote Steven

Nuyttens  Walter

Verschure Bernard

Canniere Dominique

Vanhulsen Timothy

Demeulemeester Andy

Vermandere Dirk

Colasse-Catteeuw Patricia

Van Loo Giovanni

Sieuw Wouter

Baert Lindsay

Lemayeur Hans

Vandenberghe Stephanie

Van Hoe Ros i ta

Lamont Gino

Ameye Nicole

Cal lens  Daniël

Dejager Eric

Figuur 97:  Kandidaten CVP (2000, naar leeftijd) 

De gemiddelde leeftijd binnen de CVP 

lijst was gestegen tot 44 jaar. De partij 

trok met een „oudere lijst‟ dan de andere 

partijen naar de kiezer. 

 

 

 

Lijst 14: Gembel   

In september publiceerde de Krant van West-Vlaanderen dat de Gembel-lijst klaar was. In eerste 

instantie maakte de partij een maand eerder een lijst van 19 kandidaten bekend. Doordat nieuwkomers 

Dirk Vermandere (voordien CVP gemeenteraadslid) en Stephanie Vandenberghe aan de lijst werden 

toegevoegd, was de lijstvorming van Gembel volledig rond met 21 kandidaten op de lijst. Twaalf van 

de 21 kandidaten waren nieuw op de lijst (DRD, 2000). Er kwamen in de propaganda geen partijen 

meer te staan naast de namen van de kandidaten van de kartellijst. Dit deed de partij bewust om zo aan 

te tonen dat zij zich over partijen en zuilen heen willen inzetten voor de gemeente.  

Lijst 14: Gembel     Figuur 98:  Kandidaten Gembel (2000, naar beroep) 

  

 

De lijst bestond voornamelijk uit bedienden en zelfstandigen, 

gevolgd door een aantal arbeiders. Daarnaast kwam ook hier 

een student op als kandidaat.  
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Figuur 99:  Kandidaten Gembel (2000, naar geslacht) 

Net als CVP zorgde ook Gembel voor net voldoende 

vrouwen op de lijst zodat zij aan de wettelijke norm 

voldeden.  

 

 

Figuur 100:  Kandidaten Gembel (2000, naar leeftijd) 

 De partij had met 38,8 jaar de op één na 

(= Agalev) jongste lijst. Gezien Agalev 

slechts 6 kandidaten op de lijst staan had, 

is het moeilijk om deze te vergelijken met 

een volwaardige lijst zoals Gembel. De 

partij zelf publiceerde dan ook dat zij de 

jongste lijst hadden.  

2.12.3 Uitspraak van de kiezer 

De CVP-meerderheid verloor 13% in vergelijking met de voorgaande verkiezingen, waardoor de partij 

genoegen moest nemen met 59,6% van de stemmen. Agalev wist als nieuwe partij een 

stemmenpercentage van 6,77% te behalen. Het kartel Gembel haalde zonder socialisten een score van 

19,73% .De SP behaalde in zijn eentje 13,9% van de stemmen, wat minder was dan de score in 1988 

(15,48%) 

2.12.4 Verloop na de verkiezingen 

De aanzienlijke achteruitgang van de CVP had maar weinig invloed op het aantal zetels. De CVP 

verloor slechts 1 zetel en hield er 15 over. Dit valt te verklaren aan de hand van het scheeftrekkende 

mechanisme dat aan het systeem Imperiali verbonden is. Gemeentebelangen en de SP behaalden 

respectievelijk 4 en 2 zetels. Agalev miste met 6,77% nipt een zetel en zou niet meer opkomen bij de 

volgende verkiezingen (DRD, 2000). 

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 30:  Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: Agalev - 

Lijst 4: SP 2 

Lijst 7: CVP 15 

Lijst 14: Gembel 4 
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Verkozen kandidaten Partij

Terryn Roger CVP

Vandekerkhove Luc CVP

Vlieghe Gaby CVP

Accou Ann CVP

Croes Claude CVP

Goemaere Didier CVP

Vanderbeken Jules CVP

De Donder Carl CVP

Vanwonterghem-Vanneste Christine CVP

Vandevyvere Isabelle CVP

Benoit Eddy CVP

Tijtgat Jo CVP

Haerinck Louis CVP

Kemseke Willy CVP

Vanrobays Patrick CVP

Baert Gino SP

Verhulst Christel SP

Vermeulen Wim Gembel

Byttebier Marc Gembel

Mespreuve-Joseph Rita Gembel

Degroote Steven Gembel

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 31:  Samenstelling gemeenteraad 

De nieuwe gemeenteraad telde 6 nieuwkomers waarvan 5 

voor CVP en 1 voor Gembel.  

Grote winnaar binnen de CVP was de landbouwfractie 

met 5 verkozenen op 6 kandidaten.  Deze score zou ook 

doorwerken in de verdeling van mandaten binnen de CVP 

(zie infra). Bij de middengroepen werden 4 van de 6 

kandidaten verkozen en bij het ACW 6 van de 9. Bij het 

ACW is Ann Accou de grote stemmenkaper waardoor zij 

op de tweede plaats kwam te staan na het onklopbare 

stemmenkanon Roger Terryn. Ook hij leed net als de hele 

partij een verlies van ruim duizend stemmen, maar hield 

er nog 2841 over.  

Bij de oppositie behaalde geen enkele verkozene zijn 

aantal stemmen van 6 jaar voordien. De SP bleef zwaar 

ontgoocheld achter, zij hadden gehoopt op minstens drie 

verkozenen en haalden er slechts 2. Agalev was op zijn beurt ontgoocheld omdat het als nieuw 

opgekomen partij slechts enkele tientallen stemmen te weinig hadden om een zetel te bemachtigen. 

Gemeentebelangen is in tegenstelling tot de oppositiepartner SP niet helemaal ontevreden met het 

behaalde resultaat, al hadden zij wel stiekem gehoopt op één zetel extra (DRD, 2000).  

 

Figuur 101:  Gemeenteraadsleden (2000, naar beroep)       Figuur 102: Gemeenteraadsleden (2000, naar leeftijd) 

 

Net als bij de voorgaande verkiezingen kan ook nu weer opgemerkt worden dat de samenstelling van 

de gemeenteraad voor het grootste deel een weerspiegeling was van de CVP lijst gezien deze partij 

ook telkenmale een absolute meerderheid wist te behalen. 
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 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 32:  Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht 

Burgemeester  Roger Terryn landbouwer 66 M 

Schepen  Accou Ann bediende CM 34 V 

Schepen  Vlieghe Gaby apotheker 61 M  

Schepen   Vandekerkhove Luc regio-verantw. 

Vakantiegenoegens 

55 M 

Schepen  Goemaere Didier  leraar 36 M  

Schepen  Vanrobays Patrick leraar 47 M 

 

De score binnen de CVP bracht gevolgen met zich mee voor de te verdelen mandaten. De KLG zou 

recht hebben op een extra mandaat naast dat van burgemeester, ten nadele van de Unizo. Nadat de 

groepen onderling de schepenambten hadden toegewezen volgde de stemming van de schepenen. 

Opnieuw waren het enkel CVP leden die naar voor gebracht werden zonder dat er enig kandidaat 

tegenover kwam te staan. Ook dit keer kregen alle leden van het schepen minstens 15 van de 21 

stemmen achter zich. 

Roger Terryn begon in januari aan zijn vijfde en laatste ambtsperiode als burgemeester. Hij zou nog 

een halve legislatuurperiode uitdoen om daarna opgevolgd te worden door Claude Croes.  
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2.13 Gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006 

2.13.1 Inleiding 

De verkiezingen van 2006 vonden plaats in een vernieuwde politieke context. Enerzijds vond in 2004 

een wissel van burgemeester plaats. Anderzijds werd op bovenlokaal niveau de wetgevende 

bevoegdheid over de lokale besturen overgedragen van het federale niveau naar de drie gewesten 

(Ackaert, Reynaert, De Ceuninck, Steyvers, & Valcke, 2007). 

Afscheid burgemeester Terryn 

In 2004 nam Claude Croes het roer over van Roger Terryn, die reeds meer dan een kwarteeuw 

burgemeester van Deerlijk was. Claude werd op 30 jarige leeftijd onmiddellijk tot burgemeester 

aangewezen. In tegenstelling tot zijn voorgangers had Claude er geen schepenambt op zitten vooraleer 

hij burgemeester van Deerlijk werd. Vanaf het moment dat Claude burgemeester werd had hij 9 jaar 

ervaring als gemeenteraadslid. Claude was in de eerste 3 jaar als burgemeester de jongste 

burgemeester van Vlaanderen.  

Globaal politiek landschap 

De politieke krachtverhoudingen op nationaal en regionaal vlak wijzigden aanzienlijk. Niet alleen 

tussen partijen vonden transformaties plaats, maar ook binnen partijen werden transformaties 

doorgevoerd. De traditionele Vlaamse partijen trokken allen met een nieuwe naam naar de 

verkiezingsstrijd. Daarnaast werden lokale afdelingen van CD&V en SP.a door het hoofdkwartier 

aangemoedigd om kartels te sluiten met respectievelijk N-VA en Spirit (Ackaert, Reynaert, De 

Ceuninck, Steyvers, & Valcke, 2007).  

2.13.2 Aanloop naar de verkiezingen 

In tegenstelling tot vele gemeenten in Vlaanderen, waaronder ook de omliggende gemeenten 

Harelbeke en Zwevegem, trok CD&V zonder kartelpartner N-VA naar de verkiezingen. Op die manier 

hoopte de Deerlijkse CD&V afdeling opnieuw een volstrekte meerderheid te behalen.  

Vlaams Belang kwam in 2006 voor het eerst op met Luk Schelfhout (in 2000 kandidaat bij Gembel) 

als lijsttrekker.  De partij hoopte op een resultaat van minstens 2 zetels. Het kartel Gembel liet in het 

Wekelijks Nieuws van 6 oktober weten dat zij minsten even goed hoopten te scoren als in 2000 (toen 

behaalden zij 4 zetels). SP.A ging met Spirit in zee en wenste een beter resultaat dan de 2 zetels van 

2000. Tot slot was er ook nog Jan Van Vlaenderen die alleen naar de kiezer trok met de partij Leeuw.   
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Lijst 1: Sp.a – Spirit 

De socialistische partij trok met een vernieuwde naam en een kartelpartner naar de verkiezingen. De 

partij kwam op met 11 bekende gezichten op de lijst en 10 nieuwkomers. Bepaalde van die 

nieuwkomers kwamen overgewaaid van andere partijen. Een voorbeeld daarvan is Benoit Ruben, hij 

stond in 2000 op een lijst van Agalev en had nu de stap naar de socialisten gezet. 

 

Lijst 1: SP.a - Spirit             Figuur 103:  Kandidaten SP.a - Spirit (2006, naar beroep) 
     

           

  
 

             

De lijst kende een aantal opmerkelijke verschillen met de SP-lijst van 1994. 

In eerste instantie nam wisten arbeider en bedienden geen meerderheid aan 

kandidatenplaatsen in te nemen op de lijst. Een tweede opmerkelijk punt was 

het groot aantal gepensioneerden op de lijst. De vergrijzing binnen de 

samenleving zou hiervoor een verklarende factor kunnen zijn. 

 

 

Figuur 104:  Kandidaten SP.a - Spirit (2006, naar geslacht) 

De Vlaamse decreetgever voerde nieuwe regelgeving 

in om de scheefgetrokken man-vrouw verhouding op 

lijsten opnieuw voor een groot deel recht te trekken. 

Dit keer overtrof de SP de andere partijen niet met 

zijn vrouwvriendelijkheid.  Ook zij plaatsten in 2006 

net voldoende vrouwen op de lijst volgens de 

wettelijke bepalingen.  
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Figuur 105:  Kandidaten SP.a - Spirit (2006, naar leeftijd) 

De gemiddelde leeftijd kwam op 46,8 jaar 

te liggen wat ouder was dan in 1994. De 

staven van het diagram bevinden zich 

vooral uiterst rechts bij de grafiek wat 

kan duiden op een verouderingstrend. Dit 

was niet zo vreemd gezien de vergrijzing 

die plaatsvond binnen de bevolking. 

 

Lijst 6: Vlaams Belang 

Vlaams Belang trok voor het eerst naar de kiezer met de slogan “Samen met U”. Samen met de steun 

van de kiezer ging de partij voor een Vlaams Deerlijk. Zo eiste Vlaams Belang onvoorwaardelijk 

eerherstel voor de oorlogsburgemeester Fons Verbrugge. Er werd uiteindelijk ook verwezen naar het 

nationale niveau binnen de campagne. 

 
Lijst 6: Vlaams Belang   Figuur 106:  Kandidaten Vlaams Belang (2006, naar beroep) 

          

De lijst bevatte weinig variatie  gezien meer dan de helft van de kandidaten arbeider was. Toch geeft 

dit enerzijds een vertekend beeld gezien dit toegepast wordt op een onvolledige lijst van 9 kandidaten. 

 

Figuur 107:  Kandidaten Vlaams Belang (2006, naar geslacht) 

Op de lijst komen 4 vrouwen en 5 mannen te staan, wat in 

overeenstemming is met de regelgeving van de Vlaamse 

decreetgever. 
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Figuur 108:  Kandidaten Vlaams Belang (2006, naar leeftijd) 

                                        

De partij komt met een gemiddelde 

leeftijd van 43,2 jaar ongeveer op 

eenzelfde lijn te liggen met de 

andere partijen. 

 

 

Lijst 7: CD&V 

Naast de naamsverandering van CVP naar CD&V onderging de Deerlijkse afdeling naar eigen zeggen 

een grondige metamorfose bij de lijstsamenstelling. Heel wat vertrouwde CVP gezichten verdwenen 

uit het beeld en maakten plaats voor verjonging en vernieuwing. Het meest vertrouwde gezicht en 

tevens het grootste stemmenkannon was gewezen burgemeester Roger Terryn. Daarnaast zette ook 

schepen Luk Vandekerckhove, Didier Goemaere, Gaby Vlieghe, OCMW-voorzitter Willy Kemseke en 

raadsleden Jules Vanderbeken en Isabelle Vandevyvere een stap opzij (DRD, 2006). Het was dan ook 

de hamvraag wie met deze stemmen aan de haal zou gaan. Zouden de nieuwe CD&V-kandidaten in 

staat zijn om de trend van een absolute meerderheid verder te zetten of zouden de oppositieleden 

kunnen profiteren van de wijzigingen die CD&V doorgevoerd had? Het antwoord op deze vraag zou 

beantwoord worden door de uitspraak van de kiezer. 

De vernieuwing van de lijst werd al snel zichtbaar door de 12 nieuwe namen die daarop verschenen. 

Helemaal nieuw voor deze Deerlijkse lijst waren de namen van mensen die zich buiten de traditionele 

sociale „standenorganisaties‟ engageerden en die dus als zogenaamde onafhankelijke kandidaten zich 

konden vinden in de visie van de partij. Toch werd in 2006 nog steeds gebruik gemaakt van bijkomend 

campagnemateriaal binnen de drie „standenorganisaties‟. Er werden op de lijst 8 plaatsen toegewezen 

aan het ACW, 5 aan Unizo en 5 aan de Landelijke Gilde. Dat maakte dat 3 plaatsen vertegenwoordigd 

werden door onafhankelijke kandidaten Pieter Verhelst (CD&V voorzitter), Veronique Vercaempst en 

Alain Himpe (DRD, CD&V-lijst sterk vernieuwd, 2006). 
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Lijst 7: CD&V        Figuur 109:  Kandidaten CD&V (2006, naar beroep) 

                    

 
 

Bedienden en zelfstandigen namen opnieuw een overgrote 

meerderheid aan plaatsen in op de lijst. Daarenboven werd ook 

het onderwijzend personeel meer vertegenwoordigd dan 

voorheen. Een opmerkelijke vaststelling is de daling van het 

aantal landbouwer tot 5%.  

 

Figuur 110:  Kandidaten CD&V (2006, naar geslacht) 

 

Net als alle andere partijen voldeed ook CD&V 

aan de heersende regelgeving m.b.t. de man/vrouw 

verhouding. 

 

 

 

Figuur 111:  Kandidaten CD&V (2006, naar leeftijd) 

De gemiddelde leeftijd op de lijst 

bedroeg 42,1 jaar. Daarmee werd de 

kandidatenlijst opnieuw een beetje 

jonger t.o.v. 1994.  
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Vermeulen Wim

Mespreuve-Joseph Ri ta

Byttebier Marc

Dejager Eric

Verschuere Bernard

Libert Rolande

Schel fhout Bert

Canniere Dominique

Vandenberghe Stephanie

Benoit Frederik

Toye Nele

Nuyttens  Carl ine

Vlaeminck Sonja

Van Hoe Ros i ta

Nuyttens  Walter

Colasse-Cateeuw Patricia

Desplenter José

Toye Piet

Mespreuve Sophie

Degroote Steven

Hanssens  Pol

 

Lijst 8: Gembel 

NV-A ging opnieuw in zee met oppositiepartner VLD. Wim Vermeulen (VLD) werd opnieuw kopman 

van de lijst. Op de lijst werden 9 plaatsen aan NV-A toegekend, 8 aan VLD en 4 aan onafhankelijke 

kandidaten. Op de lijst prijken 11 kandidaten die in het verleden reeds deelgenomen hadden aan  

Gembel lijst. Tussen de nieuwe gezichten op de lijst, konden 5 vrouwen teruggevonden worden. 

 

Lijst 8: Gembel     Figuur 112:  Kandidaten Gembel (2006, naar beroep) 

                  

                     

Een forse uitbreiding van het aantal bedienden op de lijst zorgde ervoor dat 

andere groepen zoals zelfstandigen minder plaatsen op de lijst hadden. Net 

als bij de voorgaande verkiezingen waren studenten welkom op de lijst. 

 

 

 

Figuur 113:  Kandidaten Gembel (2006, naar geslacht) 

De ingevoerde wetgeving had duidelijk zijn doel niet 

gemist, gezien bijna alle lijsten met eenzelfde percentage 

mannen en vrouwen naar de verkiezingen trokken. 
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Figuur 114:  Kandidaten Gembel (2006, naar leeftijd) 

                                                         

De partij had met een gemiddelde 

leeftijd van 41,6 jaar de jongst 

samengestelde lijst in 2006. 

 

 

 

Lijst 9: Leeuw   

 

Leeuw was de eenmanspartij van Jan Van Vlaenderen. Deze kandidaat was 44 jaar en was een 

zelfstandige van beroep. Ondanks het succes dat Leon Defraeye in het verleden kende met zijn eigen 

partij, was dit bij andere kandidaten zoals Jan Van Vlaenderen en Jozef Baert (nam deel aan de 

verkiezingen in 1964)zeker niet het geval. 

2.13.3 Uitspraak van de kiezer 

Sp.a-spirit verkreeg 2 zetels met 13,42% van de stemmen. Dit was een kleine daling (ongeveer 0,5%) 

ten aanzien van het resultaat dat de SP in 2000 behaalde. Ook CVP wist zijn 15 zetels veilig te stellen 

met een stemmenaandeel van 60,74%. Vlaams Belang kon als nieuwe en zelfstandige lijst in Deerlijk 

onmiddellijk 2 zetels bemachtigen en was goed voor 14,33% van de stemmen. Daar waar Vlaams 

Belang 2 zetels won, verloor het kartel Gembel de helft van zijn zetels met een score van 14,33%.  De 

eenmanslijst Leeuw greep ver naast de zetels met slechts 0,65% van de stemmen. 

2.13.4 Verloop na de verkiezingen 

Voor de toewijzing van zetels verwijzen we terug naar de uitspraak van de kiezer waarin ook het 

zetelaantal reeds vervat zit. Na de verkiezingen werden naar gewoonte naamstemmen onder de loep 

genomen. Daarbij werd duidelijk dat er verschillen waren tussen de officieel vermelde cijfers en de 

cijfers van de getuigen in de telbureaus. De CD&V diende een bezwaar in en drong aan op een 

hertelling van de voorkeurstemmen voor alle kandidaten… Was dit niet een stukje l‟histoire se répète? 

De feiten doen terugdenken aan de gebeurtenissen van 1958, alleen werd toen wel een hertelling 

gehouden en dit was in 2006 niet het geval. De Raad van Verkiezingsbetwistingen verklaarde de vraag 

wel ontvankelijk, maar ongegrond gezien. Nadat de storm was gaan liggen kon men eindelijk 

overgaan tot de benoeming van het schepencollege. 

 

 



96 
 

Verkozen kandidaten Partij

Croes Claude CD&V

Accou Ann CD&V

De Donder Carl CD&V

Benoit Eddy CD&V

Tijtgat Jo CD&V

Haerinck Louis CD&V

Deknudt-Michiels Sabine CD&V

Callewaert Toon CD&V

Olivier Kaat CD&V

Himpe Alain CD&V

Verhelst Pieter CD&V

Kemseke Frans CD&V

Vanwynsberghe-Rooryck Regine CD&V

Vanneste Valerie CD&V

Vanrobays Patrick CD&V

Schelfhout Luk Vlaams Belang

Courtens Tony Vlaams Belang

Vermeulen Wim Gembel

Mespreuve-Joseph Rita Gembel

Baert Gino Sp.a-spirit

Dejaegere Evelien Sp.a-spirit

De zetelverdeling van de gemeenteraad zag er als volgt uit: 

Tabel 33:  Verdeling zetels gemeenteraad 

 Aantal zetels 

Lijst 1: sp.a-spirit 2 

Lijst 6: Vlaams Belang 2 

Lijst 7: CD&V 15 

Lijst 8: Gembel 2 

Lijst 9: Leeuw - 

 

 Samenstelling Gemeenteraad 

Tabel 34:  Samenstelling gemeenteraad 

In 2006 kon Claude Croes schitteren met een persoonlijk 

record van 3557 voorkeurstemmen. Dit was meer dan het 

driedubbele tegenover de verkiezingen van 2000. In de 

lokale pers had men het over het Croes-effect. Het was in 

eerste instantie afwachten was hoe de kiezer zou reageren 

op de vernieuwing binnen de partij. De kiezer bleef trouw 

aan CD&V en zorgde ervoor dat de traditie van een 

absolute meerderheid behouden bleef. Maar liefst acht 

van de vijftien gekozenen waren nieuwkomers, de 

vernieuwing had m.a.w. de nodige vruchten afgeworpen.  

Naast CD&V wist ook Vlaams Belang als winnaar uit de 

strijd te komen. Met slechts negen leden op de lijst 

veroverden zij twee zitjes in de gemeenteraad. Gembel 

werd daarentegen als grote verliezer in de pers naar voor 

gebracht gezien het zetelaantal daalde van vier naar twee (mvd, 2006, p. 42). Sp.a-Spirit bleef net als 

CD&V status quo. Gino Baert werd herverkozen en Evelien Dejaegere nam de plaats van Frans 

Deruytere in. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zorgden uiteindelijk voor een heel andere samenstelling van 

gemeenteraad ten aanzien van de voorgaande legislatuur. In totaal verschenen 11 nieuwe gezichten in 

de gemeenteraad. Er was alvast een wissel van personen, maar bracht dit ook een transformatie in de 

socio-professionele samenstelling van de raadsleden met zich mee? 

 



97 
 

Figuur 115: Gemeenteraadsleden (2006, naar beroep)  Figuur 116: Gemeenteraadsleden (2006, naar leeftijd) 

 

De nieuw gevormde gemeenteraad vertoonde in de eerste plaats opnieuw heel wat gelijkenissen 

met die van de voorgaande legislatuur. In tweede instantie was ook deze gemeenteraad weer zo 

goed als volledig een afspiegeling van de deelnemende CVP-lijst. De gemiddelde leeftijd binnen de 

gemeenteraad bedroeg 42,6 jaar.  Het wil dus niet zeggen dat wanneer nieuwe kandidaten hun 

intrede doen binnen een partij of gemeenteraad zij automatisch een vernieuwing in profielen 

(beroep, geslacht en leeftijd) met zich meebrengen.  

 

 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen 

Tabel 35:  Samenstelling CBS 

Functie Naam Beroep Leeftijd Geslacht Stand 

Burgemeester 
Croes Claude burgemeester 32 M KLG 

Schepen 
Accou Ann CM consulente 40 V ACW 

Schepen 
De Donder Carl zelfstandige  40 M NCMV 

Schepen  
Benoit Eddy bruggepensioneerde 59 M ACW 

Schepen 
Tijtgat Jo bediende 29 M KLG 

Schepen 
Haerinck Louis handelaar 48 M NCMV 
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Hoofdstuk 3: Conclusies 

 

In dit laatste hoofdstuk worden conclusies gevormd door voorgaande hoofdstukken aan elkaar te 

koppelen. Eerst behandelen we de partijen en de plaats die deze innemen binnen de lokale politieke 

context. Een eerste kenmerk hierbij is het aantal partijen die deelnamen aan de lokale 

verkiezingsstrijd.  

Tabel 36:  Aantal deelnemende lijsten (DL) (1946-1970) 

Verkiezingsjaar DL 

1946 4 

1952 3 

1958 3 

1964 5 

1970 3 

 

Tabel 37:  Gemiddeld aantal deelnemende lijsten per gemeente in Vlaanderen vergeleken met Deerlijk (1976-2006) 

Verkiezingsjaar GDL Deerlijk 

1976 4,2 3 

1982 4,8 3 

1988 5,0 4 

1994 5,5 2 

2000 5,2 4 

2006 4,8 5 

 

Het aantal deelnemende lijsten ligt elk verkiezingsjaar onder het gemiddelde, uitgenomen in 2006. In 

tegenstelling tot het onderzoek van Dewachter vormt 1976 geen breukmoment in Deerlijk. Het 

gemiddeld aantal partijen vóór 1976 is gelijk aan 3,6 ; terwijl dit vanaf 1976 tot 2006  gelijk is aan 3,5. 

Het verschil is dus nihil, wat erop kan wijzen dat de niet-fusionering van Deerlijk ervoor gezorgd heeft 

dat er niet méér diversiteit kwam binnen het partijlandschap van de gemeente. Wat er dan weer voor 

zorgde dat één dominante speler, meer bepaald de CVP, in staat was om verkiezingsjaar na 

verkiezingsjaar een absolute meerderheid te behalen. Dit bracht uiteindelijk ook minder 

onderhandeling met andere partijen met zich mee, wat schade toebrengt aan het democratische gehalte 

van de lokale politiek. In Deerlijk zijn er tussen 1946 en 2006 nieuwe partijen die opkomen en andere 

die gaan, maar uiteindelijk is het de CVP die als absolute politieke leider in Deerlijk blijft bestaan. 
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Toch kunnen we uit de analyse afleiden dat het stemmenpercentage van de CVP traag maar zeker 

verkiezingsjaar na verkiezingsjaar (behalve in 1994) aan het dalen is. Of de macht te doorbreken valt, 

dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het zal in geen geval evident zijn gezien de CVP diep 

geworteld zit binnen de gemeente Deerlijk. 

Ten tweede bepaald het profiel van de kandidaten hoe de samenstelling van de partijen eruit komt te 

zien. Het is belangrijk dat partijen bepaalde groepen uit de maatschappij vertegenwoordigen. Hoe 

gevarieerder de samenstelling van de kandidaten, des te groter de doelgroep die zij kunnen 

vertegenwoordigen. Uit de gegevens van hoofdstuk 2 kan afgeleid worden dat heel wat partijen 

streven naar zo veel mogelijk diversiteit op hun lijst. Die diversiteit situeert zich vooral op drie 

gebieden: geslachtsprofiel, leeftijdsprofiel en beroepsprofiel.  
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1. Geslachtsprofiel  

Ondanks de ingevoerde maatregelen blijven vrouwen slechts in beperkte mate doorstromen naar de 

wetgevende en uitvoerende mandaten. Het zijn vooral mannen die heersen binnen het politieke 

speelveld. In onderstaande figuur wordt de situatie in Deerlijk in kaart gebracht. Daarin zien we al snel 

een trechtervorm opduiken, nl. vele vrouwen stellen zich kandidaat, enkele daarvan halen een zitje in 

de gemeenteraad en nog een kleinere groep vrouwen slaagt erin om in het schepencollege binnen te 

geraken. Wat het burgemeesterschap betreft is nog geen enkele vrouw erin geslaagd deze functie op 

zich te nemen. Tussen 1946 en 2006 is de vrouwelijke vertegenwoordiging alvast in positieve zin 

geëvolueerd, toch blijft het aantal vrouwelijke verkozenen in Deerlijk ondermaats, zeker als je weet 

dat de Deerlijkse bevolking in 2007 bestond uit 5559 mannen en 5735 vrouwen.  

Figuur 117: kandidaten, raadsleden en schepenen in Deerlijk (1946-2006, naar geslacht) 

 

Kandidaten 

 Raadsleden 

 Schepenen 
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2. Leeftijdsprofiel 

Tabel 38: Gemiddelde leeftijd van kandidaat tot burgemeester (1946-2006) 

 

In bovenstaande tabel zien we dat bij alle lokale mandatarissen de gemiddelde leeftijd een stuk jonger 

is in 2006 in vergelijking met 1946.  Ook hier blijven enige effecten van een fusie op de leeftijd van 

kandidaten en mandatarissen achterwege. Wat we wel terug duidelijk kunnen waarnemen is het 

trechterprincipe dat voorheen ook bij het geslachtsprofiel aangehaald werd. De kandidaten hebben 

gemiddeld de jongste leeftijd. De gemiddelde leeftijd van raadsledenen schepenen ligt dicht bij elkaar 

maar toch ligt ook hier het gemiddelde bij de schepen net iets hoger. Het burgemeesterschap wordt dan 

weer voorbehouden voor een nog iets oudere categorie, al moet bij dit laatste wel opgemerkt worden 

dat met de aanstelling van Claude Croes als burgemeester een grote verjongingsbeweging is ingezet. 

De oudere leeftijd bij burgemeesters kan ook verklaard worden doordat zij (althans in Deerlijk) hun 

mandaat voor meerdere legislaturen weten te behouden. Zo hebben in de periode 1946-2006 slechts 4 

burgemeesters elkaar afgewisseld. 

 

3. Beroepsprofiel 

Ook het beroepsprofiel kende een transformatie tussen 1946-2006. Het aantal arbeiders was bij de 

naoorlogse verkiezingen nog vrij dominant aanwezig terwijl dit verkiezingsjaar na verkiezingsjaar 

geleidelijk daalde. De socialistische partij was hierin lange tijd het buitenbeentje, gezien de partij zich 

zo lang mogelijk probeerde te profileren als DE partij die de belangen van arbeiders en bedienden 

behartigde. Toch doet zich ook bij deze partij een trend tot beroepsdiversiteit voor, al ging die trend bij 

de socialisten misschien wel iets trager t.o.v. de andere partijen. Ook de landbouwersgroep werd 

geleidelijk aan kleiner en kleiner. Toch heeft de landbouwfractie binnen de CVP al sedert 1976 het 

Kandidaat Raadslid Schepen Burgemeester

1946 45,6 50,3 52 43

1952 50,6 52,9 46 49

1958 43,2 47,7 47,5 55

1964 44,3 47,5 48 49

1970 43,6 44 39 55

1976 40,1 45,5 48,4 43

1982 41,7 47,5 47 49

1988 41,2 42,8 46 55

1994 42,7 43,1 48,6 61

2000 39,2 43,4 46,6 67

2006 43,5 42,6 43,4 32

Gemiddeld 43,2 46,1 46,6 50,7
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burgemeesterschap in handen. Ze mogen dan wel verkleind zijn als groep, ze blijven nog steeds een 

belangrijke positie innemen binnen de Deerlijkse politiek.  

In tegenstelling tot de dalende groep arbeiders en landbouwer, neemt het aantal bedienden en 

geschoolden gestaag toe.  Daarnaast gaan  tijdens de onderzochte periode steeds meer vrouwen 

buitenshuis werken waardoor het aantal huisvrouwen op de lijsten een dalende trend vertoonde 

doorheen de tijd. Vanaf de jaren ‟70 doen steeds meer leraren hun intrede binnen de lokale politiek. 

Op studenten bleef het wachten tot 1994, vanaf 2000 kwamen er reeds op verschillende lijsten 

studenten aan bod. Al deze elementen wijzen toch op een zekere mate van professionalisering bij de 

mandatarissen. 
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