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Abstract 
 

Binnenkort zal Kluisbergen 50 jaar bestaan. In 1970 werden Berchem, Kwaremont, Ruien en 

Zulzeke samengevoegd tot Kluisbergen. In deze masterproef wordt het beslissingsproces dat tot 

deze fusie leidde, maar ook de mislukte uitbreiding van Kluisbergen bij de grote fusieoperatie van 

1976 geanalyseerd. Er is bijzondere aandacht voor de lokale politieke verwerking van de 

gevolgen van de fusie. 

Om dit beslissingsproces in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de 

machtsmomentenanalyse die Dewachter gebruikte in zijn studie over de fusie in het stadsgewest 

Leuven. De Ceuninck paste dit analytische kader voor zijn studie over de fusies in 1976 lichtjes 

aan en ging dieper in op de cases Gent en Kortrijk. Op het einde worden de fusies van Leuven, 

Gent, Kortrijk en Kluisbergen vergeleken. Als bronnen voor mijn onderzoek raadpleegde ik 

archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de bestendigde deputatie van Oost-

Vlaanderen en de betrokken gemeenten. Deze resultaten werden samen met het 

literatuuroverzicht aangevuld met interviews met politieke verantwoordelijken uit de periode 

1964 tot 1982. 

Uit de analyse blijkt dat de minister van Binnenlandse Zaken zowel een belangrijke rol had bij het 

opstarten als het afronden van de fusieprocedure. De gouverneur trad op als coördinator van de 

adviezen van de gemeenteraden en bestendigde deputatie, maar deze adviezen hadden geen 

bepalende waarde. De bevolking werd zelf niet gevraagd naar haar mening. De fusies creëerden 

nieuwe politieke contexten. In het geval van Kluisbergen zien we dat de CVP hier zowel in 1970 

als in 1976 heel wat aandacht aan besteedde (gegarandeerde plaatsen voor de kleinere 

deelgemeenten), maar dat de kandidaten uit de grote deelgemeenten (Ruien en Berchem) toch 

de meeste stemmen en schepenmandaten binnenhaalden. Uit het vergelijken van de 

verschillende studiegevallen blijkt dat er toch een verschil is tussen fusies met een duidelijke 

centrumstad en fusies waarbij de samenstellende delen gelijkwaardiger zijn.  
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Kaarten 
Figuur 1: Fusievoorstel 1966: Berchem + Ruien + Kwaremont + Meerse (X) 

 

Figuur 2 Fusievoorstel 1970: Berchem + Ruien + Kwaremont + Zulzeke = Kluisbergen 
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Figuur 3 Fusievoorstellen 1976: Kluisbergen + Kerkhove + Meerse + Nukerke (+ Orroir) (X = het Eitje) 

 

Figuur 4 Zuid-Oost-Vlaanderen na de fusies van 1976 
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Inleiding 
 

In 2021 mag de gemeente Kluisbergen 50 kaarsjes uitblazen. Op 1971 zag Kluisbergen immers 

het licht als een fusiegemeente van Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke. Daarmee ontstond 

Kluisbergen voor de grote fusiegolf van 1976 die voor Kluisbergen evenwel geen grote 

verandering teweeg bracht. Het is de bedoeling om in deze masterproef na te gaan hoe het 

beslissingsproces om tot de fusie van Kluisbergen en haar niet-uitbreiding te komen is verlopen. 

Daarnaast is er ook ruim aandacht voor de verwerking van dit nieuwe politieke feit door de 

lokale partijen in 1970 en 1976. 

In het eerste deel geef ik eerst een algemene schets van de gevalstudie Kluisbergen. Daarna 

komt een literatuuroverzicht met betrekking tot gemeenten, fusies en specifieke gevalstudies 

over gefusioneerde gemeenten. Deze literatuurstudie stelde mij in staat om mijn 

onderzoeksvragen beter af te lijnen. In het theoretisch kader geef ik kort toelichting bij een 

fasenmodel, met name de machtsmomentanalyse die Dewachter hanteerde bij zijn studie van 

het beslissingsproces in het stadsgewest Leuven. De Ceuninck paste dit schema licht aan voor zijn 

algemene studie over de fusies in 1976, waarbij hij ook inging op de fusieperikelen rond Gent en 

Kortrijk. Het onderzoeksdesign haakt hierop aan. Als slot van deel 1 zet ik de verschillende 

bronnen op een rijtje die ik raadpleegde in het kader van het uitvoeren van mijn onderzoek. 

In deel 2 komt de effectieve uitvoering van het onderzoek aan bod. 3 onderzoeksvragen vormen 

de drieledige onderverdeling van deel 2 tussen een stuk over de fusie in 1970, de niet-uitbreiding 

in 1976 en de vergelijking tussen de casussen Leuven, Kortrijk, Gent en Kluisbergen. De lokale 

politieke verwerking, die opgesplitst wordt volgens lijstvorming, kiesuitslag en verdeling van 

mandaten, vormt geen apart stuk, maar is telkens verwerkt in het ‘verkiezingsmoment’. Een 

vergelijking tussen drie steden en het zeer landelijke Kluisbergen lijkt misschien wat uitzonderlijk, 

maar door de machtsmomentenanalyse er op toe te passen kan dit toch gebeuren op een 

schematische wijze.  
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Dankwoord 
 

Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen 

 

Een masterproef schrijven doe je niet alleen. Ik ben mijn promotor Koenraad De Ceuninck heel 

dankbaar voor zijn begeleiding bij het schrijven van mijn onderzoekspaper en masterproef over 

de fusie van de gemeente Kluisbergen. Zijn kennis en grondige studie over de fusieoperatie van 

1976 waren onmisbaar om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.  

 

Als werkstudent ben ik blij dat de gemeenschap mij toelaat om deze masterproef te schrijven. In 

deze tijden, waarbij economische wetmatigheden alles lijken te domineren, is het een 

verademing om een werk te kunnen schrijven over hoe burgernabije besturen vertolking geven 

aan een politieke gemeenschap die de gemeente toch wel is. 

 

Mijn grootste steun is mijn vrouw Leen. Samen hebben we al heel wat doorstaan. Door haar 

onbaatzuchtig werk in de luwte, geeft ze mij de kansen om mijn dromen na te jagen. Kansen die 

ik wil grijpen opdat ik hoop dat zij en de kinderen Léon, Marie en Louise trots kunnen zijn op mij. 

Ook een woord van dank aan Leen en Geert Lavens (zoon van minister Albert Lavens die een rol 

speelde in de fusie rond Kortrijk in 1976) die het monnikenwerk op zich namen om deze 

masterproef na te lezen op schrijffouten. De fouten die er wel nog in staan, zijn geheel te wijten 

aan mezelf. Dank ook aan de vrijwilligers van Erfdeel Kluisbergen en heel in het bijzonder Pieter-

Jan Vanhaesebrouck voor het maken van de kaarten van de fusievoorstellen. 

 

In de loop van de gesprekken en het opzoekingswerk heb ik heel wat mensen van verschillende 

politieke overtuigingen beter leren kennen. Het zijn mensen die nu en in het verleden politieke 

verantwoordelijkheid hebben opgenomen. Een engagement waarvoor ze soms te weinig 

waardering kregen. Ik wens hen te danken voor hun hulp en inzet. 
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Deel 1 

Algemene situering 
 

In België bestaat een oude politieke traditie die gemeenten sterk en talrijk in de ‘picture’ zet: De 

gemeenten waren koploper en dienden als proeftuinen voor de vernederlandsing en uitbreiding 

van het stemrecht (Wils, 2005, p. 176). Tijdens het interbellum telde ons land een hoogtepunt 

van 2.675 burgemeesters (Ackaert, 2006, p. 7). De lokale verkozenen speelden vaak een rol in 

bovenlokale niveaus als provincieraadslid, senator of volksvertegenwoordiger. De 

‘burgemeestersstrijd’ in grote steden als Antwerpen en Gent nam nationale proporties aan. 

Nationale partijen worden tussentijds afgerekend aan het aantal ‘sjerpen’ die hun lokale 

afdelingen binnenhalen. 

 

Eén van de belangrijkste en meest gekende mijlpalen in de geschiedenis van gemeentebesturen 

in België is de fusieoperatie van 1976 waarbij het aantal gemeenten gereduceerd werd met circa 

75% (De Ceuninck K. , 2009, p. 39). Dit was de eerste keer dat men met een globale aanpak een 

nationale fusieoperatie doorvoerde. De fusie van de gemeenten Berchem, Kwaremont, Ruien en 

Zulzeke tot Kluisbergen, vond echter reeds plaats in 1970. Deze fusieoperatie was vooral gericht 

op de kleinste gemeenten waarvan men een schaalvergroting noodzakelijk achtte om voldoende 

bestuurskracht te hebben om nieuwe, gedecentraliseerde bevoegdheden op zich te nemen (De 

Ceuninck K. , 2009, p. 28). 

 

De fusies uit de jaren ’70 werken tot op vandaag door. Binnen de gemeente speelt de spreiding 

over de deelgemeenten, naast andere factoren, een rol bij het opstellen van kieslijsten en de 

verdeling van de schepenambten. Vele gemeentebesturen trachten bij het uitstippelen van het 

lokaal beleid, het opstellen van de begroting en de ligging van de gemeentediensten rekening te 

houden met de lokale gevoeligheden. Sommige deelgemeenten met meer of minder inwoners 

voelen zich benadeeld ten opzichte van de centrale deelgemeente. Oudere inwoners, maar ook 

zij die na de fusie zijn geboren, associëren zich nog steeds met de oude deelgemeenten. In 

landelijke gemeenten zorgen sociale, culturele, parochiale en sportieve verenigingen voor een 

blijvende verankering van de oude deelgemeenten. 

 

Kluisbergen lijkt mij van dit laatste een typevoorbeeld te zijn. Deze kleine gemeente (circa 6400 

inwoners) beschikt over een bloeiend verenigingsleven met een dorpsmentaliteit/politiek die 

enigszins doet denken aan het fictieve dorp ‘Ranzegem’ uit de VRT-reeks ‘Met man en macht’. 

Hoe beter ik de gemeente Kluisbergen leer kennen, hoe meer ik moet vaststellen dat de fusie 

naar de letter van de wet is uitgevoerd, maar dat nog niet alle geesten gerijpt zijn. Dat 

Kluisbergen een deels artificiële eenheid is, blijkt ook uit de misdaadroman ‘Het kwalijke 
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geheugen’ van VRT-journalist en ex-Kluisbergenaar Marc Peirs die zijn boek laat beginnen met 

een verklarende nota over Kluisbergen: Kluisbergen is een gemeente in het hart van de Vlaamse 

Ardennen, tussen de stadjes Oudenaarde en Ronse. Topografisch bestaat Kluisbergen niet, het is 

slechts een verzamelnaam voor de vier deelgemeenten Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke 

(Peirs, 2016, p. 4). 

 

Ondanks het feit dat na de fusieoperatie van 1976 nog slechts één op vier gemeenten overbleef, 

ontstaat er de laatste jaren vanuit de politieke, academische en administratieve wereld druk om 

verder te gaan. Sinds de regionalisering van de bevoegdheid over lokale overheden in 2001, ten 

gevolge van het Lambertmontakkooord, en het eerste gemeentedecreet uit 2005 (in plaats van 

de vroegere gemeentewet) speelt het Vlaams Gewest hierin een cruciale rol (Ackaert, 2006, p. 9). 

Men stelt zich vragen over de bestuurskracht van de gemeenten. Beschikken ze over genoeg 

inwoners (lees: belastingbetalers) om hun kerntaken te vervullen? Het Vlaamse regeerakkoord 

legt een link tussen bestuurskracht en schaalgrootte (Reynaert (ed.), 2015, p. 11). Het akkoord 

wil de vrijwillige fusie van gemeenten aanmoedigen door een financiële bonus en middelgrote 

gemeenten en steden extra bevoegdheden in het vooruitzicht te stellen (Vlaamse regering, 2014, 

p. 3). Tijdens de onderhandelingen voor de centrumrechtse regering Bourgeois I lag een 

verplichte fusie voor gemeenten tot 15.000 inwoners op tafel. Hierbij dacht men in de geest van 

de studie van het Vlaams Instituut Voor Economie en Samenleving waarbij fusies werden 

uitgetekend over de provinciegrenzen heen. In deze constellatie zou men Kluisbergen, Maarkedal 

en Ronse fusioneren tot Groot-Ronse met een kleine 40.000 inwoners (De Ruytter, 2014, p. 23). 

 

Men kan fusies vanuit verschillende perspectieven bekijken. Een eerste mogelijkheid bestaat er 

in om in het licht van de nieuwe denkoefeningen uit de administratieve, politieke en 

academische wereld een evaluatie te maken van de fusie van 1970 in Kluisbergen. Sinds het 

begin van de fusieoperatie lag de focus van het officiële discours vooral op ‘output’-waarden als 

efficiëntie en effectiviteit, maar we kunnen de vraag stellen of de ‘input’-waarden als democratie 

en representativiteit wel genoeg aandacht krijgen. Deze evaluatie is evenwel niet het opzet van 

deze masterproef. Ik wil echter wel analyseren hoe de besluitvorming is verlopen die leidde tot 

het ontstaan van Kluisbergen, wie op dit proces kon wegen en hoe de lokale politieke partijen 

hiermee omsprongen. 

 

Hoe is de fusie verlopen? We kunnen hier kijken naar de verschillende aspecten van een fusie, 

die men tot zekere hoogte kan vergelijken met een fusie tussen bedrijven. Spreken we over een 

bewuste alliantie of een vijandige overname? Waarom koos men voor een, al dan niet, nieuwe 

naam? Vonden er grenscorrecties plaats,…? Met de studie van De Ceuninck werd reeds 

belangrijk werk geleverd rond het globaal zicht op de fusieoperatie in 1976 en de casestudies van 

Gent en Kortrijk, maar verdere casestudies van kleine, landelijke gemeenten, kunnen ook een 

toegevoegde, verdiepende waarde hebben. Deze vragen worden, geïnspireerd door het 

literatuuroverzicht, verfijnd in het deel ‘onderzoeksvragen’. 
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Wie speelde hierin (g)een rol? De machtsmomentenanalyse van De Wachter is hierin een 

leidraad in de mate dat ze concreet werd ingevuld voor de case Kluisbergen. De verschillende 

actoren (lokaal, provinciaal en nationaal), hun relaties en beïnvloeding worden hierbij in kaart 

gebracht.  

 

Het lijkt mij ook van belang om niet te talmen met dergelijke studies omdat de primaire bronnen 

(in het bijzonder de actoren uit de machtsmomentenanalyse) aan het verdwijnen zijn. Interviews 

met deze personen dienen best zo snel mogelijk te gebeuren om te vermijden dat een schat aan 

ongeschreven informatie verloren zou gaan. 

 

Literatuuroverzicht 
 

Het is mijn bedoeling om in dit literatuuroverzicht een beknopte oplijsting te maken van allerlei 

studies die behulpzaam kunnen zijn bij een studie over de fusie van de gemeente Kluisbergen. Ik 

wil dit doen met behulp van een selectie die de vorm van een trechter volgt. Eerst komen de 

veralgemenende studies over de lokale politiek aan bod om dan verder te gaan naar meer 

toegespitste literatuur over fusies en te eindigen in enkele gevalsstudies die verwantschap tonen 

met de gemeente Kluisbergen.  

 

Algemene studies lokale politiek 
 

In de overzichtsstudie onder redactie van Carl Devos en Hendrik Vos over politieke 

machtsdynamiek is een belangrijk deel toegewezen aan lokale macht. Enkele auteurs, verbonden 

aan het Centrum voor Lokale Politiek, geven een overzicht van de grote evoluties binnen het 

meest ‘nabije’ bestuursniveau (Block e.a., 2007, p. 21-49). Zij zien het lokale bestuur als een van 

de ‘basiscellen van het politiek bestel’ en geven haar de aandacht die ze verdient. Ze stellen vast 

dat er doorheen de laatste 25 jaar zich enkele veranderingen hebben voorgedaan. De inwoner is 

een mondige burger geworden die nieuwe eisen stelt en wenst te participeren. De fusies en 

decentralisatie zorgden voor een verhoogd takenpakket, een grotere omvang en extra middelen 

die de rol van de gemeenten deden toenemen. Ze merken op dat de gemeenteraad in theorie 

wel een sterke rol (hoeksteen) speelt, maar in de praktijk een zwak broertje (broksteen) blijkt te 

zijn van de burgemeester en zijn schepencollege. Ten slotte merken ze ook op dat de gemeente 

van een bipolaire structuur transformeerde naar een multipolaire structuur waarbij ze 

partnerschappen afsluit om haar beleid waar te maken. 

De vier fusies die gebaseerd zijn op de Eenheidswet (voluit wet voor economische expansie, de 

sociale vooruitgang en het financieel herstel) van 1961 komen summier aan bod in dit 

overzichtswerk (Block & e.a., 2007). Deze fusies vonden plaats tussen 1964 en 1971 en volgden 
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na de stilstand op vlak van institutionele hervorming die volgde na de Tweede Wereldoorlog. De 

echte reductie van het aantal gemeenten in België komt pas met de fusiegolf in 1976 onder 

minister van Binnenlandse Zaken Joseph Michel en werd afgesloten met de fusieoperatie van 

1982 die leidde tot het vergroten van de stad Antwerpen. Als de auteurs een evaluatie maken 

van de fusie stellen ze toch enkele tekorten aan de kaak. De criteria waarmee fusies doorgevoerd 

werden, waren vaak vaag. ‘Leefbaarheid’ en ‘bestuurskracht’ worden vaak ‘economisch’ ingevuld 

door te wijzen op efficiëntie. De andere kant van de medaille, het democratische aspect, kwam 

minder uitdrukkelijk aan bod (Block e.a., 2007, p. 26-27).  

Het boek ‘Politiek in mijn gemeente’ dat Johan Ackaert schreef naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2006 schetst een globaal beeld van de geschiedenis van de 

gemeenten: het electoraat, kiessysteem, evoluties in het politieke landschap, enz (Ackaert, 

2006). Hij onderscheidt twee belangrijke ontwikkelingen, met name de vijf opeenvolgende 

samenvoegingsgolven en de regionalisering, die leidde tot het nieuwe Vlaamse 

gemeentedecreet. Ook Ackaert komt tot de conclusie dat vooral de doelmatigheid van de 

gemeenten voorop stond in de fusieoperaties, maar dat de democratische maatstaven minder 

op de voorgrond traden. In zijn afsluitend hoofdstuk lijst hij een aantal veranderingen in de 

lokale politiek op (Ackaert, 2006, p. 127-141). Een aantal zaken lopen gelijk met de voorgaande 

studie. Ten eerste is er de gewijzigde functionering van de politionele bevoegdheid door de 

politiehervorming van 1996 waarbij men schaalvergroting beoogde. 91% van de gemeenten 

werden betrokken in deze fusies van de politiezones. Het nieuwe gemeentedecreet zorgde voor 

een verandering van de rol van de gemeentesecretaris (die onder andere meer optreedt als 

personeelshoofd) en financieel beheerder (voorheen ontvanger). De morfologische evolutie van 

een bipolair hiërarchisch model naar een contractuele polycentrische multiorganisatie kwam ook 

aan bod in de overzichtsstudie van Block e.a. Ackaert onderkent ook dat de gedaalde partijtrouw, 

de antipolitieke gevoelens en de fractionalisering die zichtbaar zijn op het nationale niveau zich 

ook lokaal doorzetten. Daarnaast zorgt de secularisering en individualisering voor een afname 

van de verzuiling en een structurele electorale verzwakking van de traditionele partijen (vooral in 

het nadeel van de CVP). 

Fusie-literatuur 
 

In het debat rond fusies van kleine gemeenten werpt men vaak het argument van de 

schaalgrootte op. Rond de vraag naar een optimale schaal bracht men in naam van de Europese 

‘Committee on Local and Regional Authorities’ een aantal bijdragen bijeen (Committee on Local 

and Regional Authorities, 1995). Rekening houdende met het besef dat deze Europese vereniging 

als belangenvereniging optreedt voor lokale en regionale besturen, vond ik hierin toch een aantal 

relevante vaststellingen die deels gelijklopen, maar toch ook afwijken van andere literatuur. De 

studies omvatten 24 Europese landen (inclusief Turkije). Men merkt op dat in vele Europese 

landen er tussen de jaren ’50 en midden de jaren ’70 vooral ingezet werd op het verminderen 
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van het aantal gemeentebesturen. Nadien werkte men meer met het verschuiven van 

bevoegdheden en de wens de diensten dichter bij de burger te brengen. We zien dat ook in 

België na 1976, met uitzondering van de fusie van Antwerpen in 1982, een omslag merkbaar is. 

Het rapport stelt vier mogelijkheden vast om de lokale administratie te herstructureren: 

vermindering van het aantal gemeenten op basis van efficiëntie-criteria, intergemeentelijke ad 

hoc samenwerking, grotere toelagen van de nationale overheid aan de lokale besturen en een 

vermindering van de bevoegdheden van die laatste besturen. In landen die een grote 

herstructurering kenden (België, Nederland en de Scandinavische landen) werd de initiële 

vrijheid omgezet naar een verplichting om te fuseren. De overheersende trend volgens de studie 

is dat men in de jaren ’90 vooral intergemeentelijk samenwerkt (denk hierbij aan de uitbouw van 

onze intercommunales). Naast het gemiddeld aantal inwoners per gemeente, kijkt men ook naar 

de gemiddelde oppervlakte van de gemeentes en de procentuele daling van het aantal 

gemeenten. België belandt hierbij altijd in de bovenste helft van de tabellen (van hoog naar laag) 

(Committee on Local and Regional Authorities, 1995, pp. 10-22).  

Waar het rapport afwijkt van het dominante economische efficiency-verhaal, is de mate waarin 

de schaal bepaalt of diensten doeltreffend worden ingezet. Door ervaringen/studies uit België, 

Denemarken, Finland, Italië, Nederland en Noorwegen kwam men tot de vaststelling dat men 

geen vaststellingen kan doen. In sommige studies bleken kleine gemeenten efficiënter, of was er 

geen lineair verband tussen schaalgrootte en dienstverlening,… Deze discussie is natuurlijk ook 

niet geholpen door de moeilijkheid waarmee men begrippen als bestuurskracht, efficiëntie, 

minimale schaal,… objectief kan afbakenen (Committee on Local and Regional Authorities, 1995, 

pp. 23-41).   

In de studie van Koenraad De Ceuninck over de fusies van 1976 komt de fusie van de gemeenten 

Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke tot Kluisbergen in 1970 aan bod in zijn overzicht van de 

Oost-Vlaamse gemeenten. Hierin vermeldt hij dat Kluisbergen in 1976 een aantal grenscorrecties 

kende in functie van de Schelde. Verder maakt hij gewag van een plan van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken om het grondgebied Kluisbergen uit te breiden met de West-Vlaamse 

gemeente Kerkhove (uiteindelijk bij Avelgem) en een deel van Nukerke (nu bij Maarkedal) (De 

Ceuninck, 2009, p. 353-354).  

In De Ceuninck zijn historische overzicht van de fusies in België behandelt hij ook de 

fusieoperatie van 1970 in zijn algemeenheid. Deze fusie was onder andere geïnspireerd door de 

vaststelling dat België in vergelijking met andere landen teveel kleine gemeenten telde en de 

wens van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Lucien Harmegnies om de schaal van 

de gemeenten te vergroten om hen dan meer bevoegdheden toe te schuiven (decentralisatie). 

Het betrof hier veelal gemeenten in provincies met een sterke lokale verbrokkeling zoals West-

Vlaanderen en Limburg. De Vlaamse Ardennen beschikte echter ook over dit kenmerk, getuige 

de fusie van Kluisbergen, Brakel en Zottegem in 1970 (De Ceuninck, 2009, p. 30-31). 
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Om de besluitvorming naar aanleiding van de fusies van 1976 te bestuderen maakte De Ceuninck 

gebruik van het machtsmomentenanalysemodel van Wilfried Dewachter. Dit model bestaat uit 

onderscheiden geordende momenten waarbij ‘agenten van de machtsverdeling … effectief de 

macht verdelen’ (De Ceuninck K. , 2009, p. 59). Dewachter maakte van dit model ook concreet 

gebruik in zijn studie over de fusies in het stadsgewest Leuven (Dewachter, 1976) en werkte met 

7 fases: technocratisch moment, drukkingsmoment, voogdijmoment raadplegingsmoment, 

moment van de publieke opinie, verkiezingsmoment en machtspositionele moment. Om te 

voldoen aan de noden van zijn onderzoek, paste De Ceuninck het model van Dewachter aan door 

een initiatiefase toe te voegen, het technocratische en drukkingsmoment te fuseren in het 

keuzemoment en het verkiezingsmoment en het machtspositionele moment chronologisch om 

te wisselen. In het stuk ‘theoretisch kader’ ga ik dieper op de verschillende momenten in. 

In zijn besluit stelde De Ceuninck dat de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken Joseph 

Michel (PSC) een cruciale figuur was in het fusieproces. Binnen een korte en streng nageleefde 

termijn en met een globale aanpak is de minister geslaagd in iets waar zijn voorgangers gefaald 

hebben. Hij genoot de steun van de christendemocratische en liberale regeringspartijen. Michel 

maakte gebruik van de ‘sense of urgence’, het voorbereidend werk en de bereidwillige 

administratie. Bij de lokale besturen was er evenwel heel wat minder animo. Zij schakelden, met 

wisselend succes, hun bovenlokale, informele contacten in om hun eigen politieke toekomst te 

vrijwaren. De provinciale spelers gaven ook hun input, maar deze was niet van doorslaggevend 

belang. De echte ‘beslissers’ beschikten over een directe lijn met de regering. Minister van 

Binnenlandse Zaken Michel vertrouwde ook op zijn collega-ministers (bijvoorbeeld de minister 

van Landbouw voor het Kortrijkse) voor de, voornamelijk Vlaamse, regio’s waarmee hij niet zo 

vertrouwd is. Alhoewel de fusies werden aangeprezen omwille van hun efficiëntievoordelen, is 

het duidelijk dat er een politiek proces aan de gang was waarvan vooral de CVP gebruik maakte 

om haar positie te verstevigen ten koste van de apolitieke lokale lijsten (De Ceuninck K. , 2009, 

pp. 271-273). 

Waar de studie van De Ceuninck zich focust op de grootste fusieoperatie, namelijk die van 1976, 

zijn er ook een aantal bijdragen die de fusie van 1970 als studieobject hebben. De 

verantwoordelijke minister was toen Lucien Harmegnies en had betrekking op een achtste van 

de Belgische gemeenten. 

Het artikel van Etienne Van Hecke in het tijdschrift CRISP (Centre de recherche et d’information 

socio-politiques) over de gemeentelijke fusies van 1964-1971 is hier een eerste voorbeeld van 

(Van Hecke, 1971, pp. 1-44). Van Hecke gaat op zoek naar de oorzaken van de fusies en geeft een 

overzicht van de betrokken gemeenten. Hij stelt vast dat men deze fusies wil doorvoeren omdat 

de te kleine gemeenten de ontwikkelingspolitiek in de weg staan en dat men het niet 

wetenschappelijke gebaseerde criterium van 2500 inwoners per gemeente hanteert om te 

bepalen of gemeenten leefbaar zijn. De provinciewet, die voorheen fusies reglementeerde, werd 

omzeild door de wet van 1961 in het kader van de economische expansie die zou gelden tot 

einde 1970. Men hoopte dat deze procedure eenvoudiger zou zijn. Van Hecke merkt op dat 
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ongeveer 80% van de fusies doorgingen in Vlaamse gemeenten, ondanks het feit dat ook 

Wallonië heel wat gemeenten telde met minder dan 1000 inwoners. Hij categoriseert fusies in 

gemeenten die een nieuw regionaal centrum vormen (zoals Oudenaarde) en fusies die ontstaan 

uit kleine landelijke gemeenten (zoals Kluisbergen). Daarnaast maakt hij nog een opdeling 

volgens het karakter (stedelijk of landelijk) en de functie (handenarbeid, landbouw, residentieel, 

pendelgemeente of gemengd) van de gemeenten.  

Voor elke fusiegemeente duidt Van Hecke ook een ‘commune pivot’ of pilootgemeente aan. 

Merkwaardig genoeg is dit voor Kluisbergen de deelgemeente Ruien, die wel de meeste 

inwoners heeft, maar niet centraal ligt. Uiteindelijk werd Berchem de ‘hoofdgemeente’ waar het 

gemeentehuis en de technische dienst gevestigd werden. Als men kijkt naar de 

inwonersaantallen van de nieuwe gemeenten kan men vaststellen dat deze Oost-Vlaamse 

gemeenten nog steeds relatief dunbevolkt zijn. Voor de naamkeuze tekenen zich twee grote 

lijnen af. Voor de steden die fusioneren met de omliggende, kleine dorpen behoudt men de 

naam van de pilootgemeente. Indien de fusie echter gebeurt onder ‘gelijken’ was men creatiever 

en zocht men naar geografische, historische of gemeenschappelijke nieuwe namen. Van Hecke 

ziet ook, onder voorbehoud van verdere studie, een stijging van de gemeentelijke inkomsten en 

uitgaven, die gepaard gaat met een betere en veralgemeende dienstverlening aan de inwoners. 

Hij meent dat de fusies een gemengd bilan opleveren en roept om duidelijke criteria uit te 

werken voor verdere fusies.  

Louis Malvoz probeerde ‘een eerste balans van de samenvoegingen van gemeenten’ op te maken 

in het tijdschrift van het Gemeentekrediet van België. Hij deed dit in 1972 waardoor vooral de 

gevolgen van de fusieoperatie van 1964 aan bod en die van eind de jaren ’60 slechts zijdelings 

aan bod komen (Malvoz, 1972). In een inleidend, beschouwend stuk schetst hij kort de historiek 

van de gemeentelijke indeling sinds 1794 en bakent hij de betrokken gemeenten af. Deze 

gemeenten hebben ten opzichte van alle gemeenten minder inkomsten en doen minder 

investeringen. Hij ziet de fusies van 1964 als een test voor die van 1970. Daarna gaat Malvoz 

dieper in op de financiële gevolgen van de fusies. Hij stelde vast dat 1965 voor de gefusioneerde 

gemeenten een duidelijk overgangsjaar was waarbij de financiële slagkracht kortstondig 

verslechterde. Na 1965 ontwaarde hij echter een versnelde groei van de gemeentelijke 

ontvangsten en investeringen in vergelijking met alle gemeenten. Gemeenten die echter onder 

de 2500 inwoners bleven, kwamen niet terecht in een hogere schaal en konden niet genieten 

over extra middelen. Op vlak van fiscaliteit (onroerende voorheffing, personenbelasting, 

verkeersbelasting en andere belastingen) tekende zich een heel divers beeld af waardoor 

veralgemenende uitspraken niet mogelijk waren. In zijn besluit stelt Malvoz dat de fusies gunstig 

waren voor deze nieuwe gemeenten en drukte hij de wens uit om verder te gaan op dit pad.  

In een tweede bijdrage aan het tijdschrift van het Gemeentekrediet van België werkte Malvoz 

een analyse uit die de ‘karakteristieken van de samenvoegingen, hun geografische verdeling, de 

betrokken bevoking en de nieuwe entiteiten die erdoor tot stand kwamen’ als 

onderzoeksvoorwerp had (Malvoz, 1970). Via een statistische benadering brengt Malvoz de 
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fusieoperatie van 1969-1970 in beeld. De gemiddelde fusiegemeente heeft net iets meer dan 3 

deelgemeenten, maar meer dan de helft van de nieuwe gemeenten is ontstaan uit 2 gemeenten. 

De grootste hergroeperingen vinden plaats in Oost-Vlaanderen en houden vaak een 

grenswijziging in (40% van de gevallen). Om een gemeenschappelijke naam te kiezen, 

onderscheidt Malvoz drie opties: de naam van de hoofdgemeente (Brugge), een nieuw duo-naam 

uit bestaande dorpen (Wortegem-Petegem) of een volledig nieuwe naam (Kluisbergen). De 

meeste fusies vonden plaats in de Vlaamse provincies, met uitzondering van Antwerpen en Luik. 

Hij maakt ook een oplijsting per provincie en arrondissement waaruit blijkt dat in het 

arrondissement Oudenaarde 24 oude gemeenten fusioneerden tot 5 nieuwe. Dit is logisch gezien 

de bestuurlijke verbrokkeling in deze regio. De betrokken gemeenten telden voor de fusie 

gemiddeld 2506 inwoners en nadien 7783 inwoners. Deze cijfers werden wel vertekend door de 

grote inwoners aantallen van Brugge en andere uitgebreide steden. Malvoz voorziet de noodzaak 

om met een algemene wet verder fusies te organiseren. 

Om de impact van de fusies op de samenstelling van de lokale politieke elite in kaart te brengen 

schreef Herwig Reynaert een bijdrage in het Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen. Een deel 

van dit artikel werd ook opgenomen in het reeds aangehaalde overzichtswerk onder redactie van 

Devos en Vos, maar biedt in het besluit ook een bevestiging van de bewering dat de fusies niet 

alleen efficiëntie nastreefden maar ook een bewuste strategie van de nationale partijen inhield. 

Door de fusies verloren de lokale lijsten veel politieke macht onder andere door een daling van 

hun aantal schepenen met 24.6% na de grote fusieoperatie van 1976. De lokale politiek werd uit 

de sfeer van de ‘dorpspolitiek’ gehaald door het quasi verdwijnen van lijsten die niet ideologisch 

geïnspireerd waren. Reynaert stelt een duidelijk positief verband vast tussen de grootte van 

gemeenten en de impact van de nationale partijen. Vooral de CVP, maar ook de socialistische, 

liberale en Vlaams-nationalistische partijen profiteerden hiervan (Reynaert, 1996, p. 447-449). 

In de periode na de laatste fusies op grond van de Eenheidswet en voor de globale fusieoperatie 

van 1976 schreef Rudolf Maes een vervolg op een eerder artikel over 'de herstructurering van 

gemeenten' in het maandblad van de Vereniging van Belgisch Steden en Gemeenten (Maes, 

1975). Hij ziet een dubbele motivatie voor de fusie. Enerzijds zijn de gemeentegrenzen restanten 

uit de 17de eeuw die niet meer zijn aangepast aan de geëvolueerde functies (van een 

overwegend primaire economische invulling naar een gemengd secundair, tertiair en quartair 

karakter) van de gemeenten. Anderzijds stelde de toegenomen bevolking steeds meer eisen op 

vlak van culturele, sociale en infrastructurele voorziening.  

Vervolgens maakt Maes een vergelijking tussen de fusies op basis van de Eenheidswet en de 

(toen) nieuwe wet van 23 juli 1971 (Maes, 1975, pp. 77-79). De procedure loopt min of meer 

gelijk, maar verkort de termijn voor de bestendigde deputatie en legt veel macht bij de 

Ministerraad. De nieuwe wet voorziet ook drie verschillende soorten wijzingen: samenvoeging, 

aanhechting of grenscorrectie. Hij stelt ook vast dat de financiële last van de fusies werd 

onderschat omwille van inhaalkosten en het gelijktrekken van dienstverlening over alle 

deelgemeenten. De gevolgen voor het gemeentepersoneel van de fusie werden slechts 
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principieel behandeld. Om de fusiepolitiek verteerbaar te maken en de verschillende 

deelgemeenten te kunnen vertegenwoordigen werd er een afwijking op de Gemeentewet 

ingeschreven waardoor er gedurende 2 legislaturen twee extra gemeenteraadsleden en één 

extra schepen gekozen konden worden. 

Maes pleit er ook voor om de samenvoegingen op een meer wetenschappelijke manier te 

benaderen (Maes, 1975, pp. 95-97). Er dient een objectief overzicht opgemaakt te worden 

waarin de vereiste bestuurskracht, de onderlinge relaties, verbindingswegen, functionele 

uitrusting, financieel draagvlak,... van de te fusioneren gemeenten worden opgenomen. Dit 

evenwel zonder te raken aan het primaat van de politiek. Voor de gemeenteraad voorziet hij een 

adviserende rol, zeker met betrekking tot het al dan niet overhevelen van wijken. Afsluitend 

somt hij er een aantal praktische (locatie van het gemeentehuis, verdeling van de diensten, 

aanpassing van de straatnamen, invulling van het personeelskader,...) en beleidsmatige (nood 

aan een structuurplan, begeleiding van de mandatarissen, gemeenschapsopbouw,...) gevolgen 

van de fusies. 

Onder de hoofding waar het voormelde artikel van Maes stond, werd ook een andere bijdrage 

geplaatst. Jan Hardeman maakte zich ‘enkele bedenkingen over de schaalvergroting op het 

platteland’. Het artikel is niet analytisch, maar gaat op zoek naar opportuniteiten verbonden aan 

de nakende fusieoperaties (Hardeman, 1975). Hardeman stelt vast dat de plattelandsdorpen 

ingrijpende veranderingen ondergaan. Men evolueerde naar een hoofdzakelijk agrarische functie 

naar een mix van agrarische, industriële en dienstverlenende bedrijvigheid. Er was nood aan 

aangepaste beleidsstructuren om de noden van de bevolking (vooral jongeren en ouderen) te 

ondervangen.  

Hardeman ziet drie taken weggelegd voor landelijke gemeenten (Hardeman, 1975, pp. 99-103). 

Gezien hun lage bevolkingsdichtheid en hoge aanwezigheid van open ruimte dienen ze als locatie 

om aan landbouw te doen, openluchtrecreatie te ontwikkelen en als woonplaats. Om deze rol 

goed te kunnen vervullen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: een goede aanpak van 

de ruimtelijke ordening, een sociaal-culturele onderbouw, de juiste werkschaal en een 

plattelandsbeleid op maat. Zo wil hij tot twee types gemeenten komen, enerzijds agrarisch-

recreatieve plattelandsgemeenten en industrieel-verzorgende gemeenten. Zij vullen elkaar aan 

(hoge cultuur in de opera van de stad en frisse lucht in het recreatiedomein van de rurale 

gemeente) op regionaal niveau. Betreffende de binnengemeentelijke organisatie van 

plattelandsfusies bepleit Hardeman een ‘polycentrische’ opbouw. Tussen de verschillende 

kernen (vroegere dorpen) is er best geen hiërarchie om negatieve gevoelens te vermijden, maar 

werkt men met verschillende taakverdelingen. De toeristische dienst hoeft bijvoorbeeld niet 

centraal gelegen te zijn indien de recreatie aan de rand van de gemeente gebeurt.   

Dat de fusieoperaties geen op zichzelf staand fenomeen zijn, haalde Hugo Van Lunter aan in zijn 

licentiaatsverhandeling over ‘de fusie van de kleine gemeenten en andere 

structuurhervormingen in België en in het buitenland (Van Lunter, 1970). Na een uitwerking van 
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de verschillende maatschappelijke, feitelijke en politieke argumenten voor de fusie van 

gemeenten met een kleine bevolking en de toestand binnen België, kijkt hij over de landsgrenzen 

heen naar West-Duitsland, Frankrijk,  Nederland, Groot-Brittannië en een tiental andere, op 

Turkije na, Europese landen. 

In de West-Duitse Bondsrepubliek zijn er 5 bestuurlijke eenheden, waarvan het nationale (Bund), 

regionale (Länder) en lokale (Gemeinde) niveau de belangrijkste zijn. In de jaren ’60 telde West-

Duitsland heel wat kleine gemeenten (70% van de gemeenten had minder dan 1000 inwoners. 

Net als in België stelde men zich vragen bij de bestuurskracht van deze gemeenten. De ‘Deutsche 

Gemeindetag’ (vereniging van Duitse gemeenten) stelde voor om bestuursgemeenschappen op 

te richten waarbij de gemeenten zelfstandig bleven maar bevoegdheden delegeren naar de 

hogere gemeenschap (federaties) of om één grotere gemeente (fusie) op te richten (Van Lunter, 

1970, pp. 119-134).  

In Frankrijk zag men ook een sterke versnippering van het lokale bestuur (38.000 gemeenten of 

‘parochies’) en een ontvolking van het platteland. Door de centralistische traditie binnen de 

republikeinse staat is de macht van deze gemeenten ook sterk uitgehold. Om deze versnippering 

tegen te gaan werd al in de 19de eeuw de mogelijkheid geschapen om bovengemeentelijk samen 

te werken (ententes intercommunales, commissions syndicales en syndicat de communes). In 

1959 liet men ook het oprichten van stedelijke districten toe met, hoe kan het ook anders, een 

uitzonderingsregeling voor het district Parijs (Van Lunter, 1970, pp. 135-160). 

In Nederland is er sinds de gemeentewet van Thorbecke in 1851 een geleidelijke afbouw van de 

gemeenten waarneembaar. Het aantal kleine (0 tot 5000 inwoners) daalde van een derde naar 

een tiende van het aantal Nederlandse gemeenten in 1967. Ondanks het feit dat het aantal 

kleine gemeenten in vergelijking met andere landen dus redelijk laag is, schoof men toch vier 

oplossingen naar voor: samenvoeging van gemeenten, de intercommunale samenwerking, de 

stads- en streekgewesten en een wettelijke regeling ad hoc. Het laatste voorstel vertoont sterke 

gelijkenissen met de aanpak van minister Michel in 1976 (Van Lunter, 1970, pp. 161-176). 

Door de ‘bloedloze’ revoluties had men in Groot-Brittannië nog nooit een bestuurlijke ‘tabula 

rasa’ georganiseerd (in tegenstelling tot België, Nederland en Frankrijk). Hierdoor waren de 

lokale bevoegdheden (fiscaliteit, gezondheidszorg, kerkhoven,…) heel ongelijk en rommelig 

verdeeld. De voorstellen overstegen het niveau van commissiewerk niet en kregen een andere 

invulling naar gelang de spreker. Het oprichten van ‘city regions’ werd vooropgesteld, maar men 

had nog geen duidelijkheid over de grote, aantallen, bevoegdheden, … (Van Lunter, 1970, pp. 

177-203).  

Afsluitend en in het besef dat alle maatregelen voor- en nadelen hebben, poogde Van Lunter een 

combinatie van verschillende oplossingen aan te bieden. Men kan afzonderlijke 

plattelandsgemeenten samenvoegen waarbij men dacht aan een ondergrens van 2500 inwoners. 

Uit deze ondergrens vloeit ook de conclusie dat plattelandsgemeenten boven die grens wel 

mogen blijven bestaan. Om technische uitdagingen (elektriciteit, huisvuilophaling,…) aan te gaan 
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kan men intercommunaal samenwerken. Om de industrialisatie te bevorderen moet men 

attractiegemeenten beogen die over voldoende industriegebieden beschikken (de fusie van 

Oudenaarde in 1961 is hiervan een voorbeeld). Voor stadskernen met meer dan 20.000 inwoners 

voorzag hij districts- of federatievorming. Grote agglomeraties verdienen dan weer een ‘sui 

generis’ oplossing door het oprichten van een agglomeratieraad (Van Lunter, 1970, pp. 234-239).   

 

Gevalstudies 
 

Over Kluisbergen zelf heb ik geen gevalstudies gevonden. Na de fusie van de gemeenten 

Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke tot Kluisbergen werd door Berten De Keyser een 

tweedelig boek uitgegeven over de geschiedenis van de betrokken gemeenten. Het werk schuwt 

de politieke geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog en biedt dus geen meerwaarde voor dit 

onderzoek (De Keyser, 1979). Maar er zijn een aantal casestudies die waarde hebben omdat ze in 

tijd (fusie 1970) en ruimte (Vlaamse Ardennen) of naar type (kleine landelijke gemeente) 

gelijkaardig zijn aan Kluisbergen. 

De licentiaatsverhandeling van Wouter Vanderstraeten over ‘Jan Verroken: de fusies in 

Oudenaarde’ is een voorbeeld van een casestudy uit dezelfde streek (Vlaamse Ardennen of 

ruimer Zuid-Oost-Vlaanderen) (Vanderstraeten, 1999). De verhandeling gaat dieper in op de drie 

verschillende fusieoperaties in Oudenaarde en focust op de rol van Jan Verroken hierin. Als 

volksvertegenwoordiger en fervent polemist in zijn ‘Weekblad der Vlaamse Ardennen’ speelde 

Verroken een belangrijke rol in de lokale en nationale politiek. Deze man, die in 2017 een 

eeuwling werd, was volgens Vanderstraeten cruciaal in het overtuigen van de publieke opinie en 

in de fusiedebatten in het parlement (Vanderstraeten, 1999, p. 160-162). Specifiek voor 

Kluisbergen is de vermelding dat men ook speelde met het idee om een deel van Melden 

(Meerse) bij Berchem te voegen. Op 21 maart 1970 sprak een meerderheid van de inwoners van 

Melden zich echter uit voor een aansluiting bij Oudenaarde (Vanderstraeten, 1999, p. 122).  

Een casestudy die niet ruimtelijk, maar typologisch aansluit bij Kluisbergen is de Masterproef van 

Jeroen Van de Water die de fusie van het landelijke Kasterlee en de gemeenteraadsverkiezingen 

sindsdien analyseert (Van de Water, 2012). De auteur overloopt de verschillende (al dan niet 

geslaagde) fusiescenario’s op basis van de archiefstukken en nam diepte-interviews af met de 

betrokken actoren. Hij stelt een algemene, initiële afkeer voor de opgelegde fusie vast, maar ziet 

wel dat deze actoren, waaronder de burgemeesters van de drie deelgemeenten, genuanceerder 

werden naarmate de fusieperikelen verder achter hen lagen. Interessant is ook om op te merken 

dat de fusie leidde tot een grotere gevoeligheid voor de spreiding van de kandidaten over de 

deelgemeenten heen. Gelijklopend met Kluisbergen zien we dat de dominante politieke partij 

(telkens CVP) ook na de fusie aan zet bleef. 
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De fusie van het West-Vlaamse Sint-Kruis en andere gemeenten van het Brugse ommeland met 

Brugge zelf tot ‘Groot-Brugge’ gebeurde gelijktijdig met de fusie van Kluisbergen in 1970. De 

scriptie van Lieven De Visch behandelt de politieke geschiedenis van Sint-Kruis vanaf de Eerste 

Wereldoorlog tot aan de fusie (De Visch, 2004). Opvallend aan deze casestudy is het feit dat Sint-

Kruis reeds in de Tweede Wereldoorlog gefusioneerd was met Brugge. Dit was toen vooral de 

wens van de oorlogsburgemeesters van het VNV die de uitzonderlijke oorlogssituatie misbruikten 

om de wettelijke organen aan de kant te zetten. Na de oorlog werd het collaborerende Groot-

Brugge weer ontmanteld en herwon Sint-Kruis zijn zelfstandigheid. De plannen voor Groot-

Brugge werden echter niet definitief afgevoerd. Een sterke lokale verdeeldheid onder politieke 

partijen en de druk van de stad Brugge op arrondissementeel niveau zorgden er voor dat de 

gemeenteraad van Sint-Kruis een voorzichtige instemming gaf voor de fusie met Brugge. Net als 

in Kluisbergen gebeurde dit in de lijn van de Eenheidswet van 1961. Het is opmerkelijk om vast 

stellen dat de voorzichtige anti-fusie-houding van de voormalige burgemeester van Sint-Michiels 

(Van Maele) leidde tot een sterkere electorale score dan die van de lijstrekker en zittend Brugse 

burgemeester Vandamme die voorstander was van de fusie. 

 

Onderzoeksvragen 
 

Vertrekkend vanuit de literatuurstudie blijven er een aantal vragen onbeantwoord. Over de 

procedure van de gemeenteraadsfusies op basis van de Eenheidswet is er reeds afdoende kennis 

verzameld. Over hoe dit concreet werd ingevuld voor Kluisbergen, is er nog een hiaat. Uit de 

algemene literatuur blijkt dat de publieke opinie lauw of afkerig stond ten opzichte van de fusies. 

In een aantal gemeenten slaagde de lokale politieke elite er in om de gemoederen te verhitten 

(wat zeer duidelijk naar voren komt in de studie van De Ceuninck over Kortrijk waarbij Kuurne fel 

ageert tegen de geplande fusie). Het lijkt mij opportuun om na te gaan hoe de betrokken actoren 

(hogere overheden, gemeente, lokale partijen en bevolking) ten opzichte van de fusie in 

Kluisbergen stelling namen en in welke mate en hoe ze op de uiteindelijke beslissing gewogen 

hebben.  

 

Naast de fusie van Kluisbergen in 1970 zelf wil ik ook gelijkaardige vragen stellen over de 

grenscorrectie langs de rechtgetrokken Schelde en de, uiteindelijk niet gerealiseerde, 

aanhechting van de West-Vlaamse gemeente Kerkhove en de Oost-Vlaamse gemeenten Melden 

(nu bij Oudenaarde) en Nukerke (nu bij Maarkedal) waarover sprake was in het kader van de 

fusieoperatie van 1976. 

 

De studie over de landelijke fusiegemeente Kasterlee maakt gewag van een versterkte politieke 

gevoeligheid voor de spreiding van de verschillende kandidaten over de deelgemeenten. Dit kan 

invloed hebben op de manier waarop de lokale partijen zich presenteren aan de kiezers. Werken 

ze over de verschillende deelgemeenten heen? Hoe werden de plaatsen verdeeld binnen die 
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lijst? Hield men rekening met de ‘afkomst’ van kanshebbers bij de samenstelling van het college 

van burgemeester en schepenen? 

 

Ik wil dus werken rond 4 onderzoeksvragen. Eerst wil ik nagaan hoe het beslissingsproces verliep  

om de 4 gemeenten Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke te fusioneren tot Kluisbergen in 

1970. Vervolgens wil ik hetzelfde doen voor de niet-uitbreiding en grenscorrecties van 1976. Ten 

derde wil ik achterhalen hoe (naar electorale strategie, lijstvorming en verdeling van de 

mandaten in het college van burgemeester en schepenen toe) de lokale partijen omgegaan zijn 

met het politieke feit dat een gefuseerd Kluisbergen vormde. Om een chronologische geheel te 

vormen wordt de derde onderzoeksvraag omtrent de lokale verwerking opgenomen in de eerste 

twee onderzoeksvragen. Ten slotte toets ik de gevalsstudies die gebruik maakten van de 

machtsmomentenanalyse (Leuven, Kortrijk en Gent)  aan de bevindingen van mijn eigen 

onderzoek. 

 

Theoretisch kader 

Algemeen: fasenmodel 
 

In het handboek ‘Politieke besluitvorming’ van Devos e.a. maakt men een onderscheid tussen 

drie modellen om beleidsprocessen te benaderen: het fasen-, stromen- en rondenmodel. Men 

gaat er vanuit dat beleid het werk is van verschillende actoren en hun interactie. Er is een 

aaneenschakeling van gebeurtenissen die met elkaar in verband staan. Deze kunnen, maar 

hoeven niet, chronologisch vastliggen. Het fasenmodel heeft als voordeel dat het de complexiteit 

van de werkelijkheid kan verminderen en laat het toe, door middel van ‘caesuren’, de 

verschillende deelprocessen af te bakenen om hen beter te kunnen bestuderen.  

 

Deze benadering is natuurlijk onderhevig aan enkele pertinente opmerkingen. In het fasenmodel 

vertrekt men immers van het idee dat er een centrale beslissing is. Dit is niet altijd zo, maar gaat 

wel op voor het centrale thema van deze masterproef. De beslissing om Berchem, Kwaremont, 

Ruien en Zulzeke te fuseren tot Kluisbergen kan immers als een ‘archimedisch punt’ beschouwd 

worden, dit geldt ook voor de grenscorrecties. Het stromenmodel zet zich af van het fasenmodel 

door meer nadruk te leggen op de toevallige wisselwerking tussen de verschillende problemen, 

deelnemers en hun oplossingen. In de fusieoperatie zijn de rollen en timing echter veel 

duidelijker verdeeld dan voorzien in het stromenmodel. Het derde model, het rondenmodel, 

bekijkt besluitvorming als een cumulatief proces van processen die elkaar wederzijds 

beïnvloeden. Hierbij staat niet de organisatie   centraal, maar een onderscheiden reeks besluiten. 

Dit rondenmodel sluit dan ook niet echt aan bij de beslissende rol die het ministerie van 

Binnenlandse Zaken speelde in de besluitvorming. 
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Dewachter en De Ceuninck: machtsmomentenanalyse 
 

Zoals vermeld in het literatuuroverzicht is de machtsmomentenanalyse van Dewachter, zoals die 

aangepast is door De Ceuninck, een adequaat middel om de verschillende fases in het 

fusieproces te ontleden. Deze methodiek om besluitvorming te onderzoeken, verdient hier wat 

meer uitleg. In het artikel over het verloop van de fusie in de regio rond Leuven maakte 

Dewachter een lokale doorslag van zijn eerder werk over de parlementsverkiezingen in België 

(Dewachter, 1967). Met de woorden van Dewachter (Dewachter, 1976):  

 

Deze onderzoeksmethode deelt het politieke proces op in verschillende momenten. Het 

moment is een fase in het gebeuren dat daadkrachtig is naar de uiteindelijke beslissing. In 

het moment voltrekt zich een deelbeweging van de besluitvorming. Eens deze momenten 

vastgelegd, dient nagegaan welke de mate van besluitvorming is die zich per moment 

voltrok en wie de handelenden, de actors zijn die per moment de beslissing hebben 

genomen.  

 

Dewachter gebruikt deze methode om de doelstellingen (fusie of niet en groot- of kleinschalig) te 

analyseren. De momenten volgen elkaar niet noodzakelijkerwijze chronologisch op. Voor de 

duidelijkheid zet ik de verschillende fases op een rijtje (Dewachter, 1976, p. 339-259): 

 

-Technocratisch moment: in deze fase werken technici op zo een objectief mogelijke manier 

oplossingen uit voor algemene problemen. Zij doen dit door een analyse te maken en 

alternatieven aan te reiken. Dewachter maakt echter ook op dat dergelijke objectiviteit relatief 

is, gezien de ‘sponsors’ van bepaalde onderzoeken ook hun eigen agenda hebben (i.c. de schepen 

van de stad Leuven, Louis Tobback).  

 

-Drukkingsmoment: de voorbereidende technocratische fase maakt soms slapende honden 

wakker. Een aantal belangengroepen voelen aan dat er verandering op komst is en oefenen druk 

uit. Vaak zullen zij ook met objectief ogende argumenten schermen om hun belangen te 

verdedigen (i.c. de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten).  

 

-Voogdijmoment: dit moment omvat de hogere overheden of administraties die bevoegd zijn 

voor het lokaal bestuur. Omdat de gemeenten zelf niet tot ‘inzicht’ kwamen, heeft het ministerie 

van Binnenlandse zaken het heft in eigen handen genomen en ging het dus tegen de 

gemeentelijk autonomie in (i.c. het plan Costard, de Provinciale Overheden van Brabant en het 

uiteindelijke plan Michel). 

 



 

24 
 

-Raadplegingsmoment: nadat het plan Michel was opgemaakt, kregen de betrokken 

gemeentebesturen de kans om advies te verlenen (i.c. staan ze, op Leuven na, weigerachtig 

tegenover het idee van de fusies). 

 

-Moment van publieke opinie: om te meten wat de inwoners van de betrokken gemeenten 

denken van de fusieplannen werden er nationale opiniepeilingen en volksraadplegingen 

georganiseerd. Die laatste gingen uit van het lokale bestuur en schieten vaak te kort op vlak van 

opkomst en zijn mogelijks vertekend door een suggestieve vraagstelling. In deze studie 

beschouwen we partijen als vertolkers van delen van de publieke opinie. 

 

-Verkiezingsmoment: in dit moment na de effectieve samenvoeging maakte Dewachter een 

analyse en projectie van de kiesuitslag naar gelang de samenstelling van de nieuwe gemeenten. 

Hij onderscheidt daarin verschillende scenario’s waarbij de ene nationale partij (CVP, PVV en 

BSP) meer voordeel heeft dan de andere, om dan in het uiteindelijke resultaat te zien wie het 

‘gehaald heeft (i.c. de Belgische Socialistische Partij die toen merkwaardig genoeg in de oppositie 

zat).   

 

-Machtspositionele moment: in deze fase worden de knopen doorgehakt. Dewachter probeerde 

te achterhalen welke personen en organisaties daarbij betrokken waren en hoe het 

beslissingsproces verlopen is (i.c. was de CVP sterk vertegenwoordigd en stelde ze een kleine 

fusie voor, maar in het Vlaamse ministercomité botst dit met de PVV-wensen voor een 

grootschalig Leuven, waardoor een voor de BSP gunstig compromis ontstaat). 

 

In zijn studie over de grote fusieoperatie van 1976 werkte De Ceuninck verder met deze 

machtsmomentenanalyse. Hij paste dit evenwel aan om te voldoen aan zijn onderzoeksopzet. De 

Ceuninck voegde een initiatiefase toe, smolt het technocratische en drukkingsmoment samen tot 

het keuzemoment en wisselde het verkiezingsmoment en machtspositionele moment 

chronologisch om. Hierdoor ontstond het volgende schema: 

 

1. Initiatiefase 

2. Keuzemoment 

3. Voogdijmoment 

4. Raadplegingsmoment 

5. Moment van publieke opinie 

6. Machtspositionele moment 

7. Verkiezingsmoment 

 

In deel 2 maak ik gebruik van dit schema om de verschillende machtsmomenten te analyseren 

die leidden tot de beslissingen om Kluisbergen te fusioneren in 1970 en niet uit te breiden in 

1976. Daarnaast komt dit schema ook terug bij het vergelijken van de gevalstudie van Leuven 
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door Dewachter en de gevalstudies van Kortrijk en Gent door De Ceuninck met mijn studie over 

de fusie van Kluisbergen. 

 

Onderzoeksdesign 
 

Om de casestudy over Kluisbergen aan te pakken voerde ik een gemend kwalitatief onderzoek 

uit. De voornaamste onderzoeksmethoden om dit doel te bereiken zijn een literatuurstudie, 

documentenanalyse (relevante wetgeving, krantenartikelen, lokale pers en archiefonderzoek van 

de betrokken politieke actoren) en interviews met halfopen vragenlijsten.  

 

Voor de halfopen interviews stelde ik de volgende vragen op: 

1970: de fusie van Kluisbergen & 1976: de niet-uitbreiding 

Wat was uw rol toen? (deelnemende gemeenten, naam, centrum,…) 

Hoe stond u(w partij) tegenover de fusie? 

Welke andere standpunten waren er? 

Welke rol speelden anderen? (lokale mandatarissen, voogdijoverheden, betrokken burgers,…) 

Hoe is er uiteindelijk beslist? Waarom? 

Wat waren de politieke gevolgen (lijstvorming, meerderheden,…) 

Wat was de reactie van de bevolking? 

Anekdotes? 

 

Deze vragen werden tweemaal gesteld. Eenmaal voor de fusie in 1970 en vervolgens voor de 

non-beslissing van 1976. Met deze vragen wou ik de geïnterviewde een houvast bieden en toch 

zo veel mogelijk informatie verzamelen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.   

 

Deze mix van verschillende (en elkaar complementerende) methodes is gebruikelijk bij het 

uitwerken van een gevalstudie en stelde mij in staat om de onderzoeksvragen vanuit 

verschillende perspectieven te benaderen (Lucassen & olde Hartman (red.), 2007, pp. 22-23). 

 

Een mogelijke valkuil bij het bestuderen van overheidsdocumenten is het feit dat men vaak met 

eindbeslissingen geconfronteerd wordt. Het proces achter deze beslissing komt vaak minder aan 

bod. Ook de informele besluitvorming laat geen ‘papieren’ sporen na. Om dit effect te counteren 

heb ik interviews afgenomen met lokale en bovenlokale spelers. De keuze om de geïnterviewden 

te confronteren met een halfopen vragenlijst is geïnspireerd door de wens om sowieso een vaste 

set aan gegevens te verzamelen, maar ook ruimte te geven aan anekdotes en, potentieel 

interessante, uitweidingen mogelijk te maken. Het was de bedoeling om een soort 

‘sneeuwbaleffect’ te creëren waarbij de ene ‘getuige’ de andere aanbrengt (Roose & Meuleman, 

2014, p. 195). 
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Natuurlijk moet er ook rekening mee gehouden worden dat de feiten reeds  40 à 50 jaar achter 

ons liggen. De herinnering van sommige betrokkenen is, veelal onbewust, reeds vervaagd of 

vervormd door latere feiten. Enigszins oneerbiedig kan je stellen dat ‘het aantal ooggetuigen aan 

het uitsterven is’. Door het opstellen van een chronologie van de feiten (verschillende adviezen, 

tijdvolgelijkheid, overheidsbeslissingen,…) reikte ik een leidraad voor geïnterviewde en 

interviewer aan. Nazicht van krantenartikelen en archiefonderzoek zorgde ervoor dat ik 

standpunten van reeds overleden spelers kon achterhalen. 

 

Het archiefonderzoek van politieke partijen was verrijkend om de evolutie van het 

besluitvormingsproces in beeld te brengen. De verslagen van de vergaderingen zijn vaak 

gedateerd en geven beknopt weer wat er besproken werd in deze besloten vergaderingen. Bij de 

analyse van deze documenten hoort echter ook een ‘caveat’, papier is ‘gewillig’ is en de 

archiefvormers hebben eventueel een vorm van ‘autocensuur’ toegepast. 

 

Gegevensverzameling 
 

De gegevens van het onderzoek zijn, gezien de aard van het onderzoeksdesign, kwalitatief. Het is 

de bedoeling om een ‘rijk’ verhaal te brengen met aandacht voor de context van Kluisbergen 

(Mills, 2010, p. 942). De opdeling volgens het fasenmodel zal er echter voor zorgen dat de 

resultaten met andere gevalstudies zullen vergeleken worden.  

 

De gegevensverzameling omvat zowel reeds toegankelijke data als nieuwe gegevens. De 

archieven van publieke instellingen omvatten een schat aan onontsloten informatie. Ik heb het 

archief van Binnenlandse Zaken in verband met gemeentelijke samenvoegingen geraadpleegd. 

Vooral voor de fusieoperatie van 1976 was het archief verrijkend en goed gestructureerd. De 

beraadslagingen van de gemeenteraden van Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke werden 

nagegaan voor de periode van 1964 tot en met 1970. Het zelfde heb ik gedaan met met de 

notulen van het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van Berchem. De 

verslag van de gemeenteraad en het schepencollege van de nieuwe gemeente werden 

nagekeken voor de periode vanaf 1971 tot en met 1982. 

 

De interviews vormen nieuwe informatiebronnen. Met behulp van de sneeuwbalmethode 

werden de volgende mensen (in chronologische volgorde) geïnterviewd: 

 

- Jan Verroken: Kamerlid voor CVP in 1970 en 1976 uit Oudenaarde, rapporteur van alle 

fusie-commissies: geïnterviewd op 10 augustus 2016 

- Philippe Willequet: in 1976 kandidaat op de anti-CVP-lijst Gemeentelijk Front namens VU, 

uit Kwaremont, geïnterviewd op 11 augustus 2016 en 21 april 2017. 
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- René Lietar: liberaal gemeenteraadslid in 1970 op de zuivere PVV-lijst en 1976 op de lijst 

van Gemeentelijk Front, actief in de lokale Willemfondsafdeling en andere liberale 

verenigingen, uit Berchem, geïnterviewd op 25 maart 2017. 

- Marc Desloovere: CVP-schepen in 1970 en 1976, uit Zulzeke, woonachtig in Ruien, 

geïnterviewd op 19 april 2017. 

- Jaak Herregods: CVP-gemeenteraadslid in 1970 en schepen in 1976, uit Berchem, 

woonachtig in Ronse, geïnterviewd op 18 april 2017 

- Andre Van Houtte: CVP-voorzitter vanaf 1971, uit Eine, woonachtig in Berchem, 

geïnterviewd op 19 april 2017 

- Felicien Deveneyns: CVP-gemeenteraadslid in 1970, eigen lijst (Gemeentelijke 

Volksbelangen) in 1976, uit Kwaremont, geïnterviewd op 23 april 2017. 

 

In de zomer van 2016 nam ik ook contact op met Herman De Croo, deze meldde echter dat hij 

toen niet betrokken was bij de fusieoperaties en dus geen aanvullende informatie kon 

verstrekken. Nazicht van zijn persoonlijk archief leverde geen relevante stukken op.  

 

De lokale partijarchieven zijn volledig in privéhanden en dus onontsloten. In de zomer van 2016 

nam ik het archief van CVP Kluisbergen door (ongeveer 2 lopende meter) en verwerkte dit tot 

een overzichtsnota (17 pagina’s) met verwijzingen. Deze documenten werden mij toevertrouwd 

door de voormalige CVP-secretarissen Michel Lucaes, Lieve Lietar en Marcel Deruyck. De lokale 

Vlaams-nationalisten bleken niet over een eigen archief beschikken1. In het voorjaar van 2017 

nam ik de socialistische archiefstukken door die mij werden toevertrouwd door Gilbert Van 

Wambeke (voormalig socialistisch schepen) en Didier Pollez (voormalig socialistisch 

gemeenteraadslid). Deze stukken compenseren voor een deel het feit dat ik niemand uit het 

socialistische kamp heb kunnen interviewen. De gemeenteraadsleden van socialistische strekking 

in 1970 en 1976 zijn ondertussen overleden. Het liberale lokale partijarchief heb ik niet kunnen 

vinden. De verslagen werden niet systematisch bijgehouden2, wat niet ongewoon is voor een 

partij in oppositie in een relatief kleine gemeente als Kluisbergen. 

 

 

                                                      
1 Desimpel, E., Interview P. Willequet, Kluisbergen, 11 augustus 2016. 
2 Desimpel, E., Interview R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017. 
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Deel 2 

1970: de fusie van Kluisbergen 

Fusieprocedure 1970 
 

De fusieprocedure die in 1970 werd gebruikt om Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke te 

fusioneren is gebaseerd op de Eenheidswet. De Eenheidswet werd door de rooms-blauwe 

regering Eyskens IV uitgewerkt als een economisch herstelprogramma dat zowel besparingen als 

investeringen omvatte (Wils, 2005, pp. 259-260). Het reduceren van het aantal heel kleine 

gemeenten was een van de vele manieren om dit herstel te bereiken. In 1964 volgde een eerste 

fusieoperatie waarbij 110 gemeenten betrokken waren die gemiddeld zo’n 2.000 inwoners 

hadden (De Ceuninck K. , 2009, pp. 27-30). Het was wachten tot 1970 alvorens de volgende 

fusiegolf in gang werd gezet. Nu werden er 300 gemeenten samengesmolten tot 95 nieuwe 

gemeenten. Het opzet van de regering was om de schaal van de gemeenten te vergroten om ze 

dan meer bevoegdheden te geven.  

 

Artikelen 91 tot en met 95 van de Eenheidswet gaf de regering de mogelijkheid om gemeenten 

te fusioneren bij Koninklijk Besluit3. De minister van Binnenlandse Zaken neemt hierbij het 

initiatief en zijn voorstel moet leiden tot een besluit van de ministerraad en goedgekeurd 

woorden door de Kamer en Senaat. Deze ‘gebiedswijzigingen’ worden aan de betrokken 

gemeenteraden, de bestendigde deputatie en de provincieraad voorgelegd voor advies. Indien 

deze binnen de drie maanden geen advies uitbrengen, wordt aangenomen dat zij een gunstig 

advies geven. De minister van Binnenlandse Zaken kon tot deze procedure overgaan als 

‘overwegingen van geografische, taalkundige, financiële, economische, sociale of culturele aard 

zulks vergen’. Dit is een zeer brede opvatting, maar men diende dit wel te doen voor 1 januari 

1971. 

Initiatiefase 
 

De derde fusiebeweging op basis van de Eenheidswet werd op gang gezet door Lucien 

Harmegnies die van 1968 tot 1971 minister van Binnenlandse Zaken in de regering Eyskens V 

was. Deze Waalse socialist was van 1958 tot 1976 burgemeester van Marcinelle en werd na de 

fusie in 1976  burgemeester van ‘Groot-Charleroi’ (Andreux, 2005). Harmegnies zag de fusies als 

een middel om de gemeenten via de vergroting van hun schaal in staat te stellen meer 

bevoegdheden (decentralisatie) op zich te nemen (De Ceuninck K. , 2009, pp. 28-29). Hij was zelf 

                                                      
3 Wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel van 14 februari 1961, Belgisch 

Staatsblad 15 februari 1961. 
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ook voorstander van de invoering van federaties, maar dit bleef dode letter. Als minister van 

Binnenlandse Zaken was hij ook de geestelijke vader van de wet betreffende de samenvoeging 

van de gemeenten en de wijziging van hun grenzen van 23 juli 1971. Volgens Verroken liet 

Harmegnies zich niet beïnvloeden, maar vroeg wel raad aan hen die vertrouwd waren met de 

lokale omstandigheden4. 

 

Keuzemoment 
 

Uit een krantenartikel uit 1966 blijkt dat men in eerste instantie dacht aan een fusie van 

Berchem, Kwaremont, Ruien en het zuidelijk deel van Melden (Meerse)5. Meerse is een gehucht 

aan de Schelde dat deels op grondgebied van Berchem (Kluisbergen) en deels op grondgebied 

van Melden (Oudenaarde) ligt. Over Zulzeke werd pas later gesproken en toen werd Melden niet 

meer betrokken in het verhaal. Na de opstart van de procedure was het aan de administratie om 

concrete fusievoorstellen uit te werken. De samenvoeging van Ruien, Berchem, Kwaremont en 

Zulzeke werd opgebouwd rond de gemeente met het hoogste aantal inwoners (Ruien) die 

instond voor de administratieve voorbereiding van de verkiezingen. In de zomer van 1970 werd 

een ‘verslag aan de koning’ overgemaakt aangaande de samenvoeging van de gemeenten Ruien, 

Berchem, Kwaremont en Zulzeke6. Dat Ruien de ‘eerste plaats’ kreeg in het fusieverhaal, blijkt 

ook uit het gebruik van de benaming ‘groepering Ruien’ om het latere Kluisbergen aan te duiden. 

Dit verslag werd in naam van de minister van Binnenlandse Zaken opgesteld door de ‘Algemene 

Directie van de voogdij over regionale en lokale besturen’.  

 

Het verslag stelt dat, uitgezonderd Ruien, alle gemeenten een demografische achteruitgang 

meemaken. Voor de agrarische gemeenten Kwaremont en Zulzeke betrof het zelfs minder dan 

1000 inwoners, wat, aldus het verslag, kenmerkend is voor agrarische ‘zones’ in de periferie van 

een ontwikkelingskern of verzorgingscentrum. Men voorspelde het verdwijnen van de agrarische 

functie, door een verschuiving naar een residentiele taakinvulling. Als argument voor de fusie 

voert men de geografische verwevenheid aan van Kwaremont en de bebouwde kern van 

Berchem en dat dit de verwezenlijking van economische groei en huisvestingsobjectieven zou 

bevorderen. Als reden om Zulzeke in deze fusie op te nemen en niet bij Nukerke te voegen haalt 

men aan dat inwoners van deze gemeenten weinig contact hebben en dat de wegen die Zulzeke 

doorkruisen hoofdzakelijk naar Berchem en Ronse leiden. De fusiegemeente zou 15 

gemeenteraadsleden tellen en een college hebben van één burgemeester en vier schepenen7. 

                                                      
4 Desimpel, E., Interview J. Verroken, Koksijde, 10 augustus 2016. 
5 R.M.X, Samenvoeging van gemeenten in arrondissement Oudenaarde, Het Laatste Nieuws, 6 juni 1966. 
6 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094, Verslag 

aan de Koning. 
7 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Verslag van de bestuursvergadering: 10 juli 1970. 
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Voogdijmoment 
 

De Oost-Vlaamse gouverneur maakte op 24 februari 1970 het voorstel van de minister van 

Binnenlandse Zaken over aan de betrokken gemeentes, waardoor ze drie maanden de tijd kregen 

om advies uit te brengen8. In dit voorstel van 30 januari 1970 werden Ruien, Berchem, 

Kwaremont en Zulzeke samengevoegd. Men vroeg dat men zich zou uitspreken over het feit van 

de fusie zelf, haar grenzen en de naam van de nieuwe gemeente. De bestendigde deputatie van 

de provincieraad van Oost-Vlaanderen adviseerde op 29 mei 1970, onder het voorzitterschap van 

gouverneur De Kinder, gunstig over de fusie zelf, de grenzen en nieuwe naam van de gemeente9. 

 

Raadplegingsmoment 
 

Kwaremont reageerde als eerste op het schrijven van de gouverneur10. Zij wensten het 

provinciaal domein Heynsdaele (op de grens met Ronse) ook op te nemen in de nieuwe 

gemeente. Zij stellen voor om de naam van hun eigen dorp te nemen als de nieuwe fusienaam. 

Kwaremont heeft immers historische wortels die teruggaan tot de Romeinen en geniet 

bovenlokale faam als kunstenaarsdorp en in wielersport, aldus de gemeenteraad van 

Kwaremont. Zij opteren ook voor een bestuurlijk centrum in Berchem aan het station en een 

indeling van de nieuwe gemeente bij het kanton Ronse. 

 

De kleine gemeente Zulzeke bracht op 17 april 1970 advies uit11. De gemeenteraad onderschreef 

de argumentatie om tot de fusie te komen en verklaarde zich akkoord met de grenzen, maar laat 

ook haar licht schijnen over de nieuwe naam. Zij verwierp zowel Ruien, Berchem als Vierbergen 

als naam en zien in de benaming Kwaremont, dat centraal ligt en ooit een kantonhoofdplaats 

was, een compromisvoorstel. Ze opteren ook voor een administratief centrum in Berchem in de 

omgeving van het treinstation. 

 

De gemeenteraadsleden van Berchem spraken zich op 22 april 1970 eenparig uit voor de fusie 

van hun gemeente met Ruien, Kwaremont en Zulzeke tot Kluisbergen12. Zij waren reeds jaren 

voorstander van ‘samenwerking en samenvoeging van de omliggende gemeenten’13. De naam 

                                                      
8 Fusie van gemeenten, Gemeenteraad Ruien, 11 mei 1970. 
9 Advies fusies, Bestendigde Deputatie Oost-Vlaanderen, 29 mei 1970. 
10 Voorstel tot samenvoeging der gemeenten Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke, Gemeenteraad 
Kwaremont, 17 maart 1970. 
11 Voorstel tot samenvoeging der gemeenten Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke. Kennisname 
schrijven Gouverneur – bespreking,  Gemeenteraad Zulzeke, 17 april 1970. 
12 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Verslag van de bestuursvergadering: 2 juni 1970. 
13 Advies nopens samenvoeging Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke, Gemeenteraad Berchem, 22 april 
1970. 
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Ruien voor de nieuwe ‘agglomeratie’ was evenwel onaanvaardbaar. Berchem speelde volgens 

hen veel meer een centrale rol in het economische leven. Maar over wat de nieuwe naam dan 

wel moest zijn, bestond meer onenigheid. Men stelde Berchem-Ruien, Berg(en)da(a), Vierbergen 

of Quadramonte (Kwaremont) voor14. De gemeenteraad had geen bezwaar tegen de manier 

waarop de grenzen zijn getekend. De naam Bergendal werd ook door de gemeente Etikhove naar 

voor geschoven als nieuwe naam voor hun fusie15, maar uiteindelijk was het het voorstel 

‘Maarkedal’ van de gemeenteraden van Maarke-Kerkem, Schorisse en Nukerke dat aanvaard 

werd161718. 

  

De gemeente Ruien stond als enigste afkerig tegenover een fusie19. Zij oordeelden dat ze als 

gemeente met 2.585 inwoners en door de stijgende inkomsten uit de elektriciteitscentrale zeker 

een levensvatbare gemeente zijn. Ten gevolge van de aankoop van het Kluisbergdomein tooiden 

zij zichzelf als ‘parel van de Vlaamse Ardennen’. De gemeenteraad pleitte dus voor een behoud 

van de zelfstandigheid van Ruien. Indien de fusie toch zou doorgaan, wenst de gemeenteraad 

van Ruien dat de nieuwe gemeente Ruien zou heten en dat zij het administratief centrum zou 

vormen gezien ze de ‘voornaamste en grootste gemeente van de groep’ is. Het verzet baatte 

evenwel niet en het college van burgemeester en schepenen legde zich al vlug bij het voldongen 

feit van de fusie neer en keek vooruit naar de praktische organisatie van de verkiezingen in de 

eengemaakte gemeente20. 

 

Moment van publieke opinie 
 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 1964 blikt de socialistische lijst van Berchem vooruit op 

een mogelijke ‘samensmelting der gemeenten’ op basis van het wetontwerp Gilson21. Zij stellen 

voor dat Berchem een centrumfunctie zou vervullen ten overstaan van Ruien, Kwaremont en 

Melden met Berchem als administratieve hoofdplaats. Ze engageren zich om hun partijgenoten 

op ‘hoger vlak’ aan te sporen om van Berchem een hoofdplaats te maken. De socialisten van 

buurtgemeente Ruien verzetten zich in een schrijven na de verkiezingen van 1964 net tegen een 

fusie en beloven dat ze zich samen met hun partners (CVP Ruien) zullen inspannen voor het 

                                                      
14 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Verslag van de bestuursvergadering: 10 juli 1970. 
15 Samenvoeging van gemeenten: advies, Gemeenteraad Etikhove, 24 januari 1975. 
16 Samenvoeging van gemeenten: advies, Gemeenteraad Maarke-Kerkem, 20 februari 1975. 
17 Samenvoeging van gemeenten, Gemeenteraad Nukerke, 29 januari 1975. 
18 Samenvoeging van gemeenten, Gemeenteraad Schorissen, 26 december 1974. 
19 Fusie van gemeenten, Gemeenteraad Ruien, 11 mei 1970. 
20 Fusie van gemeenten, Verslag der zitting van het schepencollege, Gemeente Ruien, 8 juli 1970. 
21 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Troeven op tafel: s.d. 
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behoud van de gemeente Ruien22. De CVP van Ruien had immers in aanloop naar de verkiezingen 

van 1964 een erezaak gemaakt van het feit dat “Ruien Ruien blijft!”. Zij wensten niet dat de 

gunstige vooruitzichten van hun gemeentekas gedeeld zou moeten worden met de 

samengevoegde gemeenten23. Het is ook in Ruien dat de bevolking het meest afkerig stond ten 

opzichte van de fusie24. De ondernemende Gilbert Van Meerhaeghe uit Ruien maakte zelf houten 

gedenktekens met als opschrift: RIP RUIEN 31-12-70. Toch lijkt het er op dat de fusie bij de 

bevolking zelf weinig beroering veroorzaakt. De plaatselijke studentenvereneniging T’steek Zo 

Nauwe Nie had wel ludiek afscheid genomen van Berchem in 1970, maar meestal liet men het 

‘over zich komen’, aldus toenmalige schepen Herregods25. 

 

In 1965 organiseerde de middenstandsvereniging Economische Belangengroep Berchem een 

gespreksavond over het de toekomst van Berchem in aanwezigheid van professor Vlerick en 

enkele lokale notabelen. Naast vergrijzing en plattelandsvlucht komt ook een samenvoeging van 

de gemeenten Berchem, Ruien, Kwaremont en Zulzeke aan bod. Vlerick erkent dat Berchem en 

Ruien een semi-industrieel gebied vormen, maar oordeelt daarbij ook dat een fusie niet alle 

problemen zal oplossen en er zelfs nieuwe zal doen rijzen26. 

 

Wanneer de fusieplannen concreter werden, boog de socialistische partij in Berchem zich 

opnieuw over het probleem. Zij somden enkele voor- en nadelen op, maar hechtten toch hun 

goedkeuring aan de fusie om zo de voorzieningen van de inwoners van de verschillende 

gemeenten op een gelijk niveau te trekken. In hun optiek was het immers zo dat Ruien “haar 

bevolking doet profiteren van enorme leeffaciliteiten en haar uitrusting bezorgt, die buiten 

verhouding ligt”. De Berchemse socialisten (net als de lokale PVV’ers en CVP’ers) pleitten er ook 

voor om het administratief centrum in Berchem te vestigen en verklaren zich akkoord met de 

naam Berchem-Ruien voor de nieuwe gemeente. Dat ze dit slechts bijzaak vinden, blijkt uit het 

feit dat ze zich ook kunnen vinden in Bergendaal of Vierbergen27. De socialisten in Ruien weken 

ook nu af van hun partijgenoten in Berchem. Zij vatten het plan op om de inwoners van Ruien te 

laten kiezen voor een zelfstandig Ruien of een Groot-Ruien28. Wat hiervan geworden is, heb ik 

evenwel niet kunnen achterhalen.  

 

                                                      
22 Aan alle aangesloten leden van de BSP-ABVV-Bond Moyson-SVV: aan de bevolking van Ruien, losse 
stukken, socialistische archief Didier Pollez, s.d. 
23 Ruien blijft zichzelf, losse stukken, socialistische archief Didier Pollez, s.d. 
24 Desimpel, E., Interview A. Van Houtte, Kluisbergen, 19 april 2017. 
25 Desimpel, E., Interview Jaak Herregods, Ronse, 18 april 2017. 
26 Berchem – Vl. Economische toekomst der gemeente, krantenknipsel, socialistische archief Didier Pollez, 
20 juni 1965. 
27 Losse stukken, Beste Gezellinnen en Kameraden, socialistische archief Didier Pollez, s.d. 
28 Bestuursvergadering 28-3-70, verslagboek, socialistische archief Didier Pollez, 28 maart 1970. 
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Machtspositionele moment 
 

Op 16 juni 1970 vond de ondertekening plaats van het Koninklijk Besluit door de minister van 

Binnenlandse Zaken Harmegnies namens koning Boudewijn waarin de gemeenten Ruien, 

Berchem, Kwaremont en Zulzeke worden samengevoegd tot Kluisbergen29. Een keuze die in de 

lijn ligt met de wens van de betrokken gemeenten, met uitzondering van Ruien. Alhoewel het 

nergens zwart op wit staat, de formele beslissing bij de minister ligt en Jan Verroken het ontkent, 

stellen de geïnterviewde lokale actoren dat Jan Verroken de vader is van de fusie. 

 

Men baseert zich hiervoor op niet nader bepaalde, geografische, economisch, sociale en 

financiële gronden. Een dergelijke fusie bracht natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. 

Om te vermijden dat er tegenstrijdige reglementen van toepassing zouden zijn, bleven de oude 

geldig op hun vroegere grondgebied tot er een nieuwe beslissing werd genomen die het 

volledige grondgebied bindt. De bestaande Commissies van Openbare Onderstand (COO, nu 

OCMW/Sociaal Huis) bleven in werking tot de oprichting van een nieuwe COO. Zowel de nieuwe 

gemeente als COO treden in de rechten en verplichtingen van de oude gemeentes en COO’s. Om 

de fusie wat verteerbaarder te maken werd er voor één termijn het aantal van 13 

gemeenteraadsleden en 3 schepenen uitgebreid met twee gemeenteraadsleden en één schepen. 

 

Om de knoop rond de naamgeving door te hakken werd de naam ‘Kluisbergen’ gekozen30. Jan 

Verroken stelde deze naam voor omdat men onmogelijk kon kiezen tussen Berchem of Ruien31. 

Deze twee, min of meer gelijkwaardige gemeenten vonden immers de naam van de andere 

onaanvaardbaar. In Ruien weigerde men de naam Berchem aan te nemen, alhoewel die 

historisch gezien de belangrijkste gemeente van de vier was en ze in enige mate een 

centrumfunctie vervulde. In Berchem had de vrees dat de nieuwe gemeente Ruien zou heten een 

dusdanige uitwerking dat er een vier pagina’s tellend document gestencild werd, waarin men 

1000 jaar terugkeerde in de geschiedenis om aan te tonen hoe (historisch) belangrijk de naam 

Berchem was32. De gemeenten Zulzeke en Kwaremont zagen de fusie vooral als een aansluiting 

bij Berchem. Deze naam speelde ook in op het Kluisbos op de Kluisberg dat nog maar net in 

handen was gekomen van het gemeentebestuur van Ruien33. Met het geld dat de 

                                                      
29 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 

Koninklijk Besluit.  
30 Desimpel, E., Interview J. Verroken, Koksijde, 10 augustus 2016. 
31 Verroken, J., Wat met de fusies: van Oudenaarde over Kluisbergen naar een nieuwe arrondissementele 
struktuur, krantenknipsel, socialistische archief Didier Pollez, 1 november 1977. 
32 Losse stukken, socialistische archief Didier Pollez, s.d. 
33 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Nieuwsblad: editie Gent/Oudenaarde/Eeklo, “We konden 

wegen van goud aanleggen”: 24 april 1997. 
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elektriciteitscentrale opbracht34 en betoelaging van de hogere overheden, wou de Ruiense 

burgemeester Lucien Reyntjens een recreatieve trekpleister met zwembaden, ligweiden, etc 

ontwikkelen. Een poëtische naam als Kluisbergen kon hierbij dienen als toeristische troef. Bij de 

fusie van Maarke-Kerkem, Schorisse, Etikhove en Nukerke stelde Verroken Maarkedal voor om 

gelijkaardige redenen. 

 

De eerste gemeenteraden van de nieuwe gemeente gingen door in Ruien, maar later werd de 

vroegere club- en ontspanningshuis van de textielfabriek ‘La Moderne’ in het meer centraal 

gelegen Berchem omgevormd tot nieuw gemeentehuis. In het voorjaar van 1970 had het CVP-

bestuur van Berchem dit pand gekocht om er haar gemeentehuis in te vestigen omdat het oude 

niet meer zou voldoen35. Volgens het toenmalige liberale gemeenteraadslid Lietar was dit een 

project waar de voormalige burgemeester Van den Daele achter stond en stond burgemeester 

Reyntjens dit toe om het evenwicht tussen Ruien en Berchem te bewaren36. Ook de CVP’ers 

Desloovere en Van Houtte bevestigen deze versie waarbij er afspraken werden gemaakt door de 

burgemeesters van Ruien en Berchem om zo tot een vergelijk te komen na moeilijke gesprekken 

over de lijstvorming37. Het gebouw diende evenwel nog gerenoveerd te worden en voorlopig 

werden de administratieve diensten ondergebracht in het oud gemeentehuis van Berchem38. De 

vergaderingen van de gemeenteraad gingen door in het oud gemeentehuis van Ruien. Vanaf 1 

januari 1973 werden de gemeentelijke diensten ondergebracht in dit gebouw aan de Parklaan39.  

 

Om dubbele straatnamen te vermijden in éénzelfde gemeente, kregen een aantal straten een 

nieuwe naam waarbij de wijkopdeling van Kwaremont en de politiek geïnspireerde straten in 

Berchem moesten wijken. Dit punt zorgde voor een verdeeldheid binnen de CVP-rangen. Op 

voorhand hadden de gemeenteraadsleden uit Berchem samengezeten om die politieke namen, 

die allemaal liberale burgemeesters van Berchem waren geweest, te behouden. CVP’ers Van Den 

Daele en Gevaert wilden de straatnamen niet veranderen, maar uiteindelijk stemde de 

meerderheid, onder andere op basis van een advies van de arrondissementscommissaris, voor 

                                                      
34 De gemeente Ruien beschikte immers over een pak middelen door de komst van de 
elektriciteitscentrale in 1958. De centrale werd wel eerst 10 jaar vrijgesteld van gemeentelijke 
belastingen, maar stelde daarna eerst Ruien en later Kluisbergen in staat om haar faciliteiten (water, 
verlichting, recreatieoord,…) naar de bevolking toe sterk uit te breiden. 
35 Berchem Vl. krijgt nieuw gemeentehuis, krantenknipsel, socialistisch archief Didier Pollez, 22 februari 
1970. 
36 Desimpel, E., Interview R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017. 
37 Desimpel, E., Interview M. Desloovere en A. Van Houtte, 19 april 2017. 
38 Vaststelling administratief centrum Kluisbergen, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 januari 1971. 
39 Nieuw gemeentehuis, Maandblad Kluisbergen, februari 1973, 3de jaargang, nr 22. 
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het schrappen van deze namen40. Elke deelgemeente kreeg een eigen straat (Berchemstraat, 

Kwaremontplein, Ruienplein en Zulzekestraat)41.  

 

Verkiezingsmoment  
Lijstvorming 

CVP 

 

In aanloop naar de eerste eengemaakte gemeenteraadsverkiezing sloten de verschillende CVP 

afdelingen zich aaneen tot een overkoepelende CVP-raad. Op 3 juni 1970 bereikte men een 

voorlopig akkoord om met één CVP-lijst op te komen42. Men zou voor Berchem en Ruien elk 5, 

voor Kwaremont 3 en voor Zulzeke 2 plaatsen voorzien. Over het lijsttrekkerschap werd nog niet 

beslist omdat de burgemeester van Berchem, en potentiele kopman, zich liet verontschuldigen. 

Dit gesprek verliep in een geanimeerde sfeer. Als faciliterende tussenpersoon trad, op voorstel 

van CVP Berchem en met instemming van de andere afdelingen, de advocaat Dupont uit Ronse 

op om de volgende vergadering te leiden43. De afdeling van Berchem wou zich in eerste instantie 

niet neerleggen met een lijsttrekker uit Ruien. CVP Berchem kon immers buigen op 700 CVP-

leden tegenover 500 leden voor CVP Ruien. CVP Berchem beschikte over een overtal aan 

kandidaten voor hun 5 zetels waardoor ze hierover een geheime stemming hielden. Het CVP 

bestuur van Berchem gaf ook een strategisch stemadvies, namelijk om voor alle kandidaten van 

Berchem te stemmen en telkens voor één kandidaat uit Zulzeke of Kwaremont.  

 

Als voorlopige voorzitter, penningmeester en secretaris van de overkoepelende CVP-raad traden 

notaris Frans Ghijs uit Berchem, Jacques Van Meenen uit Ruien en Marc Desloovere uit Zulzeke 

op44. Bij de oprichting van deze raad kwam ook de lijstvorming aan bod45. Men koos ervoor om 

de eerste 4 plaatsen toe te bedelen aan kandidaten uit de verschillende deelgemeenten volgens 

hun inwonersaantal. Dit betekende dat de eerste plaats naar Ruien ging, vervolgens naar 

Berchem, daarna naar Kwaremont en ten slotte naar Zulzeke. De andere plaatsen (van 5 t.e.m. 

15) werden verdeeld volgens het systeem van de kiesdeler. De lijstduwer kwam uit Berchem. We 

stellen hier dus vast dat de verschillende deelgemeenten enerzijds een gegarandeerde en 

anderzijds een proportionele vertegenwoordiging krijgen op de lijst.  

 

                                                      
40 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 2017. 
41 Prutske, losse stukken, socialistische archief Didier Pollez, s.d. 
42 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Verslag bestuursvergadering: 10 juli 1970. 
43 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Verslag bestuursvergadering: 7 augustus 1970. 
44 Archief CVP Kluisbergen, Farde Auto, Verslag CVP-raad: s.d. 
45 Archief CVP Kluisbergen, Farde Auto, Voorstel oprichting CVP-raad voor de nieuwe gemeente 

Kluisbergen: s.d. 
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In de week voor de verkiezing van 1970 bracht de CVP-raad een krantje IN UIT uit waarin heel 

wat aandacht gaat naar de manier waarop ze de overgang van vier naar één gemeente politiek 

verteerbaar wou maken46. Ze wijst hiervoor naar de gegarandeerde vertegenwoordiging van de 

deelgemeenten in de CVP-raad en vermeldt ook wie er voor welke deelgemeente zetelt en 

kandidaat is. In haar stemadvies raadt ze aan om minimaal 8 stemmen op de eigen lijst uit te 

brengen en daarbij kandidaten te nemen uit de vier gemeenten. Daarnaast maakt ze ook een 

opsomming van de realisaties per deelgemeente. Het valt hierbij op dat er veel aandacht gaat 

naar de twee grootste deelgemeenten waar ze zelf de burgemeesters leveren. Voor Kwaremont 

is er geen goed woord en voor Zulzeke vermeldt men welwillend de prestaties van het, door de 

CVP gesteunde, neutrale gemeentebestuur.  

 

Radikale Vernieuwers 

 

De uittredende burgemeester van Kwaremont, Gies (Ghislain) Cosyns, somde in een 

verkiezingsbrochure naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezing van 11 oktober 1970 de 

grondslagen van zijn lijst voor: openheid, informatie en inspraak47. Ze wil een ‘radicale 

vernieuwing’ inzetten die wars is van elke partijpolitieke positionering en zet zich dus zo af tegen 

die andere burgemeesterslijst die wel een nationale affiliatie had (CVP). Deze lijst voor ‘radikale 

vernieuwing’ vermeldt enerzijds de deelgemeenten van waar haar kandidaten afkomstig zijn, 

maar roept ook op om de twist (‘Wat men in Ruien vertelt, is zeker niet wat men in Berchem 

fluistert’) tussen de ‘grote’ deelgemeenten te beëindigen48. Deze 12-koppige lijst (er waren 15 

zetels te verdelen) kende relatief meer kandidaten uit de kleinere deelgemeenten (4 uit 

Kwaremont en 3 uit Zulzeke tegenover 3 uit Berchem en 2 uit Ruien) dan de andere lijsten. Ze 

herhaalt een soortgelijke boodschap in een vlugschrift waarbij ze aanklaagt dat ‘de drie 

kleurkopmannen (CVP, PVV en BSP) de kaart voort blijven spelen van Ruien boven’49. 

 

  BSP 

 

De socialistische partij besloot om zelfstandig op te komen. In kleine deelgemeente Zulzeke en 

Kwaremont hadden ze evenwel geen echte werking50. Desondanks richtten de kandidaten van de 

BSP-lijst uit Kwaremont en Zulzeke zich aan de inwoners van die gemeenten want zij wilden dat 

                                                      
46 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, IN UIT: s.d. 
47 Archief CVP Kluisbergen, Farde Auto, Kluisbergen Radikale verniewing: 11 oktober 1970. 
48 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Kies onder nr 4 voor een radikale vernieuwing in het leven der 

vrouw, in de zorgen voor de gepensioneerden: 11 oktober 1970. 
49 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Vlugschrift Nr. 4 best geschikte ploeg: 11 oktober 1970. 
50 BSP – Plaatselijk e Afdeling Kluisbergen. Statuten van de plaatselijke afdeling en de onderafdelingen, 
Losse Stukken, socialistisch archief Didier Pollez. 
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zij ‘niet in de hoek geraken, maar evenwaardig als Berchem en Ruien behandeld worden!’51. Ze 

beloven dat ze de belangen van de inwoners van de kleine gemeenten zullen steunen op het vlak 

van wegeniswerken en waterbedeling. Zij voerden het feit dat een van hen de 3de plaats op de 

lijst heeft aan als argument om te zeggen dat ze zullen meepraten in het gemeentebestuur. De 

BSP-kandidaten van Berchem (6 in totaal) deden nog een specifieke oproep aan hun mede-

Berchemnaren: ‘Geef Berchem wat Berchem toekomt, geef Berchem de BSP52. 

 

  PVV  

 

De liberale partijen waren zowel in Berchem als in Ruien in de periode tussen 1964 en 1970 in de 

oppositie beland door onderlinge verdeeldheid53. 1970 was voor hen een nieuwe start en ze 

kwamen net als de socialisten apart op. Zo weidde ze een kleine brochure aan de fusie54. Zij 

erkenden het feit dat een fusie problemen stelt, maar dat men nu verder moet werken om 

Kluisbergen uit te bouwen tot een voornaam centrum. Men roept op om contact op te nemen 

met de kandidaten en voorzien hun gegevens met vermelding van de respectievelijke 

deelgemeentes in drukletter. De lijst telt elk 6 kandidaten uit Berchem en Ruien. De kandidaten 

uit de kleinere gemeenten staan samen op de plaatsen 5 t.e.m. 7. In hun verkiezingsblad roepen 

ze op een ‘blauwe zone’ te creëren in Kluisbergen waar het ‘mogelijk zal zijn om het verouderde 

dorpsbeleid te verlaten’55.  

 

Verder werkend op het idee van een ‘blauwe zone’ trachtte de PVV haar kandidaten op een zeer 

originele manier in de “picture” te werken56. Ze lieten een blauwe parkeerschijf maken waarop 

men de namen van de kandidaten (in het linkervenster) en hun deelgemeente (in het 

rechtervenster) kon aflezen door de kaart, die normaal de tijd aanduidt, rond te draaien. 

 

Uittredend gemeenteraadslid uit Zulzeke en PVV-kandidaat Georges Spileers sprak zijn ‘vrienden 

van Zulzeke’ aan om hem in de mogelijkheid te stellen ‘aan Zulzeke zijn rechtmatige plaats te 

bezorgen in het nieuwe Kluisbergen’57. De zes PVV-kandidaten uit Berchem brachten ook een 

                                                      
51 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, De BSP tot uw dienst: 11 oktober 1970. 
52 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Geef Berchem wat Berchem toekomt: 11 oktober 

1970. 
53 Desimpel, E., Interview R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017. 
54 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Voor de uitbouw van Kluisbergen stem PVV: 11 oktober 1970. 
55 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Kluisbergen kiest Positie voor Veiligheid en Vooruitgang: 11 

oktober 1970. 
56 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, Stemcontroleschijf voor LIJST Nr 3: 11 oktober 1970. 
57 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Stem 3 PVV Vrienden van Zulzeke: 11 oktober 1970. 
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kleine folder uit waarin ze hun wens uitdrukten dat ‘Berchem zijn rechtmatige plaats vinde in het 

nieuwe Kluisbergen’58.  

 

Verkiezingsuitslag 

 

De kiesuitslag was een duidelijke overwinning voor de CVP-lijst die 10 van de 15 zetels 

binnenhaalde59. De uittredende burgemeesters van Ruien (Reyntjens) en Berchem (Van Den 

Daele) haalden sterke persoonlijke scores (respectievelijk 1060 en 852 voorkeurstemmen). De 

BSP en PVV-lijsten zonden respectievelijk 2 en 3 gekozenen naar de nieuwe gemeenteraad. De 

socialistische lijsttrekker Bauwens, die schepen was geweest in Ruien, behaalde 407 

voorkeurstemmen en de liberale kopman Coetsier, die nog burgemeester geweest was van 

Ruien, kreeg 218 voorkeurstemmen. De strijd onder de lijsttrekkers van de verschillende 

traditionele partijen (alle drie uit Ruien) werd dus beslist in het voordeel van de uittredende 

burgemeester van Ruien die ook beschikte over goede connecties in liberale middens60. De lijst 

‘Radikale Vernieuwing’ met de uittredende burgemeester van Kwaremont Gies Cosijns behaalde 

geen enkele verkozene. Cosijns behaalde wel een sterke persoonlijke score (386 

voorkeurstemmen), maar verdween dus tijdelijk (tot aan zijn terugkeer in 1976 op de lijst 

Gemeentelijk Front) uit de gemeenteraad. In het algemeen kunnen we stellen dat uittredende 

mandatarissen die afkomstig waren van één van de twee bevolkingsrijkste deelgemeenten 

(Ruien en Berchem) de sterkste score haalden, wat ook blijkt uit de bepaling van de rangorde 

(gebaseerd op anciënniteit en voorkeurstemmen) van de gemeenteraadsleden waarbij de eerste 

9 (van de 15) gemeenteraadsleden uit deze deelgemeenten komen61. 

 

Wanneer Jan Verroken een balans opmaakt van de lokale verkiezingen in de Vlaamse Ardennen 

(Oudenaarde, Ronse en omliggende gemeenten) stelt hij dat de mensen behoorlijk conservatief 

gestemd hebben62. De bestaande meerderheden bleven overeind en in 4 van de 5 

fusiegemeenten van het arrondissement haalde de CVP een absolute meerderheid. Alleen in de 

fusiegemeente Wortegem-Petegem was een rooms-rode coalitie nodig. De fusie was in dit 

partijpolitieke oogpunt (versterking van de dominante partij CVP tegenover de andere 

traditionele partijen en de uitschakeling van de lokale, ‘kleurloze’ partijen) geslaagd. 

 

                                                      
58 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, 3 Opdat Berchem zijn …: 1970. 
59 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Verkiezingsuitslagen in De Ronsenaar, p. 24: 18 oktober 1970. 
60 Desimpel, E., Interview R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017. 
61 Samenstelling van de tabel der rangorde van de raadsleden, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 januari 1971. 
62 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Na de verkiezingen in De Ronsenaar, p. 1 en 9: 18 oktober 1970. 
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Verroken maakte ook een opsplitsing van de kiesuitslag per deelgemeente63. Daaruit bleek 

duidelijk dat de kandidaten van de verschillende lijsten die in de top vier stonden hun grootste 

aantallen voorkeurstemmen overwegend haalden in de gemeente waarvan ze afkomstig zijn.  

 

 

Verdeling mandaten 

 

Dokter Reyntjens, de laatste burgemeester van Ruien, werd de burgemeester van het nieuwe 

Kluisbergen op 23 februari 197164. De CVP-kern van Berchem erkende dat het 

burgemeesterschap toekomt aan Reyntjens, maar drukte ook haar wens uit dat men bij de 

bedeling van de schepenambten de uitslag van de voorkeurstemmen zou respecteren65. Dit zou 

immers in het voordeel zijn van de Berchemse kandidaten Van den Daele en Herregods. Zijn 

collega-burgemeester Robert Van Den Daele werd eerste schepen met als belangrijke 

bevoegdheden openbare werken, financiën en sociale huisvesting66. De andere schepenen 

waren, in volgorde van rangorde, Jaak Herregods (sociale huisvesting in samenwerking met 

schepen Van Den Daele, burgerlijke stand, bevolking, sociale zaken en volksgezondheid), Maurice 

Van Ceunebroucke (onderwijs, handel en nijverheid, landbouw en middenstand) en Marc 

Desloovere (jeugd, sport en cultuur, feestelijkheden en vrije tijdsbesteding)67.  

 

De verkiezing van Desloovere had evenwel nog wat voeten in de aarde. Vanuit Berchem werd 

druk uitgeoefend op de relatief jonge licentiaat in de bestuurswetenschappen om toch af te zien 

van dit mandaat68. Desloovere kreeg evenwel steun van de burgemeester en vanuit CVP Ruien en 

bij de verkiezing van het schepenambt kreeg hij 9 (CVP-raadslid Gevaert kwam pas later op de 

zitting toe) stemmen achter zich69. Dokter Marcel Gevaert uit Berchem werd voorzitter van de 

COO (Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW)70. Het kind van de rekening van deze 

verdeling was Felicien Devenyns die als kernkandidaat op plaats drie uit Kwaremont geen 

schepen werd. Devenyns vertelt dat dit hem nochtans beloofd werd door Reyntjens en Van 

Ceunebroeke71. De schepenen kregen telkens 10 stemmen van de CVP-fractie72. De driehoofdige 

                                                      
63 Verroken, J., Wat met de fusies: van Oudenaarde over Kluisbergen naar een nieuwe arrondissementele 
struktuur, krantenknipsel, socialistische archief Didier Pollez, 1 november 1977. 
64 Ontslag eerste schepen en vaststelling nieuwe rangorde schepenen, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 april 
1971. 
65 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP Berchem, CVP Afdeling Berchem Vl.: 14 oktober 1970. 
66 Archief CVP Kluisbergen, Farde Auto, Verslag van de vergadering: 26 november 1970. 
67 Mededeling functies schepenen, Gemeenteraad Kluisbergen, 6 januari 1971. 
68 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 1971. 
69 Verkiezing en beëdiging Vierde schepen, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 april 1971. 
70 Archief CVP Kluisbergen, Farde Auto, Verslag van de vergadering: 17 november 1970. 
71 Desimpel, E., Interview F. Devenyns, Kluisbergen, 23 april 2017. 
72 Verkiezing en eedaflegging van de schepenen, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 januari 1971. 
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liberale fractie stemde voor de Berchemse CVP-er Van Den Daele bij het aanwijzen van de eerste 

schepen (met name Reyntjens die pas later burgemeester werd). De twee socialisten stemden 

telkens blanco. 

 

De voormalige burgemeester van Berchem en eerste schepen Robert Van Den Daele was op 7 

september 1974 overleden waardoor de voorbehouden plaats voor Berchem vrijgekomen was73. 

Als schepen werd hij vervangen door Berchemnaar Roger De Wolf en in de gemeenteraad werd 

hij opgevolgd door Fernand De Keyser74. Dewolf kreeg 8 stemmen, de liberaal Alfons Desmet 

kreeg 3 stemmen en er werden 3 blanco-stemmen uitgebracht.  

  

                                                      
73 Archief CVP Kluisbergen, Groene CVP-map, Verslag bestuur: 9 september 1974. 
74 Verkiezing van een Schepen-opvolger, Gemeenteraad Kluisbergen, 4 oktober 1974. 
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1976: de niet-uitbreiding 

Fusieprocedure 1976 
 

Na de vier fusieoperaties op basis van de Eenheidswet was het tijd voor de ‘Big Bang’ van de 

gemeentelijke fusies. De vorige samenvoegingen betroffen vooral zeer kleine gemeenten die 

zelfs na hun fusie relatief klein bleven (De Ceuninck K. , 2009, pp. 21-22). Met de doorbraak van 

de federale gedachte en de invoering van de Gewesten en Gemeenschappen kwam een einde 

aan het unitaire België (Deschouwer, 2006). Deze voorzichtige decentralisatie van bevoegdheden 

wou men ook vertalen op lokaal vlak, maar daarvoor zou de bestuurskracht, en dus de 

schaalgrootte die men daar aan linkt, van de gemeenten omhoog moeten gaan. Aangezien de 

Eenheidswet slechts tijdelijk voorzag in de mogelijkheid om gemeenten op initiatief van de 

uitvoerende macht samen te voegen, was een nieuwe wet nodig. De wet betreffende de 

samenvoeging van de gemeenten en de wijziging van hun grenzen werd aangenomen op 23 juli 

1971. Het Koninklijk Besluit van 17 september 1975 dat hier invulling aan gaf werd bekrachtigd 

door de wet van 30 december 1975.  

 

Waar de Eenheidswet enkel sprak van het samenvoegen van gemeenten, voorzag men nu drie 

opties: fusie, aanhechting of grenscorrectie (De Ceuninck K. , 2009, pp. 65-69). Een fusie vindt 

plaats tussen (min of meer) gelijkwaardige partners, een aanhechting duidt op een 

onevenwichtige samenvoeging en een grenscorrectie diende om een plaatselijke onlogische 

grens te rationaliseren. De wet voorzag ook financiële compensaties en wou ook grotere 

gemeenten betrekken in de fusieoperatie. Ook ditmaal was de tijdspanne waarin fusies op deze 

basis konden gebeuren beperkt, namelijk 12 jaar.  

 

De procedure kon worden opgestart door de minister van Binnenlandse Zaken met iets 

beperktere, maar gelijkaardige motieven als in de Eenheidswet (De Ceuninck K. , 2009, pp. 69-

75). Het voorstel werd dan gelijktijdig voorgelegd aan de betrokken bestendigde deputatie en 

gemeenteraden. Zij kregen respectievelijk 100 en 90 dagen om advies uit te brengen, zo niet 

werd het advies als gunstig bevonden. Het advies moest antwoorden op de vragen of men 

akkoord was met het principe van de samenvoeging, de nieuwe grenzen en naam van de 

gemeente. Verder bleef het ook zo dat de koninklijke besluiten bekrachtigd dienden te worden 

door de Kamer en Senaat. Verschillend was evenwel dat men geen gemeenten kon fusioneren 

met een ander taalregime. De regelgeving in verband met de financiële gevolgen en 

personeelsbezetting vallen buiten het bereik van deze studie. Om de fusie, waarbij er een sterke 

reductie was van het aantal mandaten, lokaal beter ‘verteerbaar’ te maken, werd voorzien dat 

elke samengevoegde gemeente gedurende twee legislaturen twee extra gemeenteraadsleden en 

één extra schepen kreeg dan waar ze normaal op basis van de gemeentewet recht op hadden. 
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Naast fusies voorzag men ook dat gemeenten konden opgaan in federaties of agglomeraties. 

Hierbij behielden gemeenten hun autonomie grotendeels, maar kwam er een niveau tussen hen 

en de provincie (De Ceuninck K. , 2009, pp. 23-25). Aan deze federaties (voor landelijke gebieden) 

en agglomeraties (voor stedelijke gebieden) zou men bevoegdheden (huisvuil, leefmilieu, 

brandweer,…) toevertrouwen die aansluiten bij wat intercommunales of hulpverleningszones nu 

doen. Deze wijze om aan herschaling te doen, werd alleen toegepast in het Brusselse en stierf 

nadien een stille dood. 

 

Initiatiefase 
 

Zoals voorzien in de wet op de samenvoeging van gemeenten van 23 juli 1971 werd het 

initiatiefrecht toegewezen aan de minister van Binnenlandse zaken. De Waalse 

christendemocraat Joseph Michel vervulde deze rol na de uitbreiding van het rooms-blauwe 

kabinet Tindemans I met de Waalse regionalisten van RW (De Ceuninck K. , 2009, pp. 79-88). 

Minister Michel zou de fusieoperatie, die ingeschreven was in het regeerakkoord, vastberaden 

uitvoeren. Deze vastberadenheid neigde volgens sommigen naar koppigheid, maar dit was ook 

nodig om weerstand te bieden aan de vele lokale belangen en om de reeds lang nodig geachte 

herstructurering van het gemeentelijk landschap door te voeren. Doordat de fusieoperatie van 

1976 zo groot was, was er volgens Verroken ook minder oog voor details75. Volgens Verroken 

getuigde de houding van de minister van Binnenlandse Zaken van zelfoverschatting, maar 

uiteindelijk is de fusieoperatie toch redelijk goed verlopen. 

 

De motivatie van de minister om tot deze fusies over te gaan waren velerlei (Michel, 1982). De 

maatschappelijke evolutie waarbij mensen veel mobieler waren, had er voor gezorgd dat de 

gemeenten te klein geworden waren. Er ontbrak solidariteit tussen centrumsteden die veel 

diensten aanbieden en randgemeenten die hiervoor niet bijdroegen waarbij er een dus soort 

“free rider”-systeem ontstaan was. De gemeentelijke administratie voldeed niet meer aan de 

uitdijende verstedelijking, landelijke gemeenten hadden niet de middelen om fulltime 

gekwalificeerd personeel aan te trekken, de centrale overheid had te veel en te moeilijke taken 

opgelegd die de kracht van gemeenten oversteeg en het toezicht was te strak en complex 

geworden. De fusie moest leiden tot een financiële gezondmaking en had niet als oogmerk een 

besparing te zijn. Michel wou de inwoners op een meer duurzame, kwalitatieve, snelle en gelijke 

manier diensten aanbieden en vermijden dat er een onevenwicht zou ontstaan tussen 

gemeenten die willen fusioneren (soms uit egoïstische overwegingen) en gemeenten die bij een 

niet globale aanpak zouden achterblijven. 

 

                                                      
75 Desimpel, E., Interview J. Verroken, Koksijde, 10 augustus 2016. 
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De fusies zouden gebeuren volgens een globaal plan. Nadat Michel zich moeizaam verzekerd had 

van steun in de ministerraad, werd de administratie aan het werk gezet om eerdere adviezen 

(Close en Costard, waarover meer in het keuzemoment) te actualiseren (De Ceuninck K. , 2009, 

pp. 79-88). Op 9 september 1974 maakte Michel zijn tijdsplanning bekend. Na de overdracht van 

de ministeriële voorstellen aan de gouverneurs en de in de wet van 23 juli 1971 voorziene 

termijnen zou hij een globaal plan voorleggen aan de ministerraad voor het zomerreces van 

1975. De bekrachtiging van de Koninklijke besluiten door de wetgevende kamers diende te 

gebeuren voor het begin van het jaar 1976 waardoor de gemeenteraadsverkiezingen konden 

doorgaan zoals voorzien (met name op 10 oktober 1976) (CRISP, Les fusions de communes , 

1975). 

 

Keuzemoment 
 

In 1975 telde Oost-Vlaanderen nog 241 gemeenten, waarmee ze een ven de meest talrijke 

provincies was (CRISP, Les fusions de communes II, 1975). Een werkdocument van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken, dat toen in handen was van de Brusselse CVP’er Renaat Van Elslande, 

uit de lente van 1972, bracht dit aantal terug tot 71. Dit plan werd genoemd naar de directeur-

generaal Raymond Costard van de administratie Regionale en Lokale Instellingen binnen het 

ministerie (CRISP, Les fusions de communes , 1975). Nadat Van Elslande werd opgevolgd door de 

Luikse socialist Edouard Close werd het plan verder verfijnd en diende het als inspiratie voor het 

plan Michel. Een werkgroep, geïnitieerd door Van Elslande, de socialistische Oost-Vlaamse 

gouverneur Roger De Kinder en de rooms-rode bestendigde deputatie had ook zelf een  

denkoefening opgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken Edouard Close waarbij de 

gemeenten gehergroepeerd werden in 51 entiteiten. 

 

Het plan ‘Michel’ deed het aantal gemeenten dalen naar 60, maar voorzag ook opties waarbij het 

aantal schommelde tussen 54 en 61. Voor Kluisbergen stelde het plan een provincie-

overschrijdende aanhechting van het West-Vlaamse Kerkhove bij Kluisbergen voor. Het plan 

voorzag evenwel ook een scenario waarbij Kluisbergen inwoners zou verliezen en minder dan 

5.000 inwoners zou hebben. Het voorstel voorzag naast de aanhechting van Kerkhove bij 

Kluisbergen ook de afscheiding van het zuidelijk deel (Meerse) van het vroegere Melden (nu 

Oudenaarde) om het bij Kluisbergen te voegen76. Als alternatief sprak men ook van de 

samenvoeging van Kluisbergen en Kerkhove en een vermeerdering met Nukerke zonder Louise-

Marie, het Wit Paard en een deel van de Ommegangstraat. Afsluitend wil men het gehucht ‘Eitje’ 

(voorheen deel van Zulzeke) afscheiden van Kluisbergen om bij Nukerke (Maarkedal) te voegen. 

 

                                                      
76 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. Advies 
arrondissementscommissaris Oudenaarde: s.d.  
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Door de ‘kanalisering’ van de Schelde en de nieuwe brug tussen Kerkhove en Berchem 

ontstonden er een aantal stukken Kluisbergen die op de linkeroever van de Schelde lagen, terwijl 

ze voorheen enkel op de rechterover lagen77. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken werd 

voorgesteld om de stukken op de linkeroever af te staan aan enkele deelgemeenten van Avelgem 

(Avelgem zelf, Kerkhove en Waarmaarde) om zo de natuurlijke grens (de Schelde) te herstellen.  

Deze rechttrekking van de meanderende Schelde had ook gevolgen voor de gedeelde grens 

tussen Kluisbergen en Wortegem-Petegem. Hierbij werden enkele niet-bewoonde stukken van 

gemeente verwisseld78. De gemeenteraad van Kluisbergen adviseerde tevergeefs ongunstig over 

deze wijzigingen omdat zij de industriezone van de gemeenten niet wenste te schenden79. 

 

Voogdijmoment 
 

De eerste fusieplannen werden opgesteld in de zomer van 1974 en betroffen twee Vlaamse 

(West-Vlaanderen en Limburg) en twee Waalse (Namen en Luxemburg) provincies om zo het 

communautaire evenwicht te bewaren. Oost-Vlaanderen was op 2 december 1974 aan de beurt. 

De gouverneur bracht de fusievoorstellen gelijktijdig over aan de betrokken gemeenteraden en 

bestendigde deputaties van de provincieraad. Na het verstrijken van de termijn bundelde de 

gouverneur de adviezen van het raadplegingsmoment in zijn advies aan de minister van 

Buitenlandse Zaken. 

 

Op 18 maart 1975 werd het advies van de gouverneur van Oost-Vlaanderen afgeleverd. Het was 

globaal gezien in lijn met het voorstel van de minister80. Tussen Oudenaarde en Kluisbergen volgt 

de gouverneur het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken om een evenwijdige 

verschuiving van de grens in noordelijke richting te realiseren waardoor het gehucht Meerse met 

zijn ca. 90 inwoners zou aansluiten bij Kluisbergen. De aanhechting van het West-Vlaamse 

Kerkhove zou het aantal inwoners met 923 doen stijgen tot 7211. Om deze samenvoeging te 

wettigen beperkt de gouverneur zich tot de opmerking dat ze ‘verantwoord’ is. Indien men het 

alternatief met Nukerke in acht nam, zou het uitgebreide Kluisbergen 8577 inwoners tellen. De 

gouverneur stelt verder voor om de grens tussen Kluisbergen en Wortegem-Petegem aan de 

passen aan de nieuwe ‘gekalibreerde’ Schelde. Ten slotte stelt hij voor om de wijk ‘Eitje’ bij 

Nukerke te voegen volgens een door de gemeenteraad van Kluisbergen te bepalen grens. 

                                                      
77 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 3421. K75 
Avelgem-Kluisbergen.  
78 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 5797. Plan 
i.f.v. het KB van 17 september 1975. 
79 Grenswijziging gemeente (rechttrekking van de Schelde), Gemeenteraad Kluisbergen, 18 december 
1972. 
80 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. Advies 
gouverneur van Oost-Vlaanderen: 18 maart 1975. 
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In de periode tussen 2 december 1974 en 18 maart 1975 spraken een aantal instanties 

(gemeente Kluisbergen, gemeente Kerkhove, de bestendigde deputatie en de gouverneur van 

Oost-Vlaanderen, de arrondissementscommissaris van Oudenaarde, het kadaster, de Algemene 

Directies Intercommunale en Nationale Zaken en de Commissie voor Toponymie) zich uit over de 

voorgestelde grenscorrecties81. Hun adviezen waren, volgens het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, allen gunstig, uitgezonderd de bestendigde deputatie die ongunstig adviseerde en de 

gemeenteraad van Kerkhove waarvan hij geen advies had. Deze, overwegend gunstige, 

advisering moet evenwel genuanceerd worden. 

 

De arrondissementscommissaris verleende gunstig advies voor het samengaan van Kluisbergen 

met Kerkhove, maar zonder Meerse. Voor het alternatief met Nukerke adviseerde hij negatief82. 

Hij verwees hiervoor naar de gemeenteraad van Kluisbergen die voor de eerste piste kiest en de 

gemeenteraad van Nukerke die de twee piste quasi unaniem verwerpt. Om de niet-aanhechting 

van Meerse bij Kluisbergen te beargumenteren stelt hij dat er geen redenen voorhanden lijken 

om het wel te doen. Hij verzet zich ook niet tegen het voorstel van de gemeenteraad van 

Kluisbergen om wijk ‘Eitje’ bij Nukerke (later Maarkedal) te voegen. 

 

Dat de motivering van bepaalde grenswijzigingen of aanhechtingen vaak nogal vaag bleven, komt 

ook naar voor in het ongunstig advies van de bestendigde deputatie van de provincieraad van 

Oost-Vlaanderen van 14 maart 197583. De deputatie hekelt het feit dat het voorstel van de 

minister niet voorziet in concrete motieven op het geografische, economische, culturele en 

financiële vlak. Daarnaast oordelen ze dat de termijn van 10 dagen om kennis te nemen van de 

gemeentelijk adviezen veel te kort is waardoor ze het plan (voor het administratief 

arrondissement Oudenaarde) in haar globaliteit niet kunnen aanvaarden. Dit neemt niet weg dat 

ze erkennen dat sommige fusies verantwoord zijn en dat men rekening moet houden met de 

suggesties van de gemeenteraden in verband met grenscorrecties. In strijd met wat bijvoorbeeld 

de lokale volksvertegenwoordigers Verroken en De Croo bepleitten, wijzen ze elke wijziging van 

provincie- en arrondissementsgrenzen principieel af. Ondanks hun afwijzing van het plan spreekt 

de deputatie zich wel uit voor het overhevelen van het gehucht Meerse naar Kluisbergen en de 

wijk Eitje naar het nieuw te vormen Maarkedal. 

Raadplegingsmoment 
 

                                                      
81 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Antwoorden Kluisbergen P.M./0/5. 
82 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. Advies 
arrondissementscommissaris Oudenaarde: s.d. 
83 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen: 14 maart 1975. 
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Tijdens de gemeenteraadszitting van Kerkhove op 18 december 1974 drukte de raad zich 

unaniem uit voor het behoud van haar zelfstandigheid84. Indien dit van hogerhand niet wordt 

toegelaten wou men aansluiten met Kluisbergen omwille van de gedeeltelijke afhankelijkheid, 

gunstige ligging en duidelijke relatie. Verder verzet men zich niet tegen een fusie met Avelgem en 

stelt de gemeenteraad uitdrukkelijk dat ze niet wil opgenomen worden in een fusie waarvan 

Avelgem niet de kerngemeente is. Het is niet duidelijk hoe deze verschillende zaken met elkaar 

te rijmen vallen. Pleitte men voor een ‘Groot-Avelgem’ die de beide oevers (Avelgem, Kerkhove 

en Kluisbergen) van de Schelde omvatte? Net als vele andere kleine partners in het fusieverhaal 

haalt ze ook haar bekommernis aan over de rol die ze als kleine gemeente nog zal 

kunnen/mogen spelen na de samenvoeging. 

 

De gemeenteraad van Kluisbergen besprak in de zitting van 24 januari 1975 het voorstel van de 

minister dat hen door de provinciegouverneur werd toegestuurd op 5 december 197485. Zij 

vinden zich in het voorstel om de gemeente Kerkhove en de wijk Meerse bij Kluisbergen te 

voegen omdat deze op Kluisbergen aangewezen zouden zijn voor bevoorrading, postbedeling en 

het sociaal en cultureel leven. De gemeenteraad verzet zicht tegen de uitbreiding met Nukerke 

omdat deze eerder zijn aangewezen op een ‘samenleving’ met andere omliggende gemeenten. 

Rekening houdende met een schrijven van Hubert Dewaele, die namens de inwoners van het 

Eitje een aanhechting bij Nukerke vraagt, stelt men voor om het Eitje bij Nukerke te voegen86. De 

grote meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter dit voorstel. Alleen CVP-raadslid 

Van Marcke uit Ruien merkte op dat men ‘niet zo vlug op (de) fusie met Kerkhove moet ingaan 

omdat deze gemeente nog een aantal wegen heeft die in slechte staat verkeren’87.  

 

Er werd de gemeente Kluisbergen ook gevraagd om enige gegevens te verschaffen betreffende 

de grenscorrectie met Kerkhove, Nukerke en Oudenaarde88. Dit document van 24 januari 1975 

beantwoordt een aantal vragen in verband met het bevolkingsaantal, de omvang en staat van de 

wegen de uiterste afstand tussen het administratief centrum en de uithoeken van de gemeente, 

de totale oppervlakte, de personeelsbezetting, financiën, enz. van de gemeente. Relevant voor 

het onderzoek is de vaststelling dat Kerkhove commercieel en Meerse volledig aangewezen zijn 

op Kluisbergen, terwijl Nukerke geen relaties zou hebben met Kluisbergen. Voor het Eitje, dat zes 

inwoners en drie huizen telde, werd ook een denkoefening gemaakt waaruit bleek dat een 

afscheiding de verhouding tussen wijk en nieuw centrum (Nukerke) merkelijk zou verbeteren.  

                                                      
84 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Gemeenteraad Kerkhove: 18 december 1974. 
85 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Gemeenteraad Kluisbergen: 24 januari 1975. 
86 Samenvoeging van gemeenten – Advies, Gemeenteraad Kluisbergen, 24 januari 1975. 
87 Archief CVP Kluisbergen, Groene map CVP, De Spiegel van Oost-Vlaanderen: 27 januari 1975. 
88 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Bescheiden grenscorrecties: 24 januari 1975. 
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Nukerke zal uiteindelijk samen met pilootgemeente Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke en 

Schorisse samensmelten tot Maarkedal. Het voorstel van deze fusie voorzag ook in een 

alternatief waarbij Nukerke buiten de fusie  met Etikhove werd gehouden, afstand moest doen 

van de wijken ‘Louise-Marie’ en ‘Wit Paard’ en een deel van de Ommegangstraat om te 

fusioneren met Kluisbergen en Kerkhove. Volgens arrondissementscommissaris Van 

Ommeslaeghe sprak de gemeenteraad van Nukerke zich quasi-unaniem (7 tegen 2) uit voor het 

eerste fusievoorstel89. Het alternatieve voorstel om te fusioneren met Kluisbergen werd 

verworpen90. De gemeenteraad van Nukerke haalde hiervoor aan dat er reeds verregaande 

plannen zijn tussen de gemeenten Etikhove, Maarke-Kerkem en Nukerke om een ruilverkaveling 

te realiseren en dat die in het gedrang zouden komen bij een fusie met Kluisbergen. Raadslid 

Michel Langie stelde voor om Nukerke in zijn geheel bij Kluisbergen te voegen omdat deze 

gemeente over meer industrie, grondgebeid, inwoners en recreatie zou beschikken. 

 

In de gemeenteraad van Oudenaarde verzette zich, volgens de arrondissementscommissaris, een 

‘belangrijke’ meerderheid tegen het overhevelen van de wijk ‘Meerse’ naar Kluisbergen91. 

Uiteindelijk blijkt toch dat 10 van de 23 aanwezige gemeenteraadsleden de afstand van Meerse 

wel zagen zitten92. Nochtans had Oudenaarde zich op een eerder overleg wel positief uitgelaten 

over  een overheveling93. In het kader de fusieplannen had de bestendigde deputatie van Oost-

Vlaanderen immers consultaties georganiseerd met de burgemeesters (of een 

vertegenwoordiger) van het arrondissement Oudenaarde. De volksvertegenwoordigers De Croo 

en Verroken, die ook aanwezig waren, spraken zich toen niet uit over Melden, maar stelden wel 

dat provinciegrenzen geen hinder mogen zijn om gemeenten te fusioneren (in casu Kluisbergen 

met Kerkhove). 

 

  

 

 

                                                      
89 Rijksarchief te Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,  2/11522/1-15. Advies 
arrondissementscommissariaat betreffende Etikhove, 10 maart 1975. 
90 Samenvoeging van Gemeenten, Gemeenteraad Nukerke, 29 januari 1975. 
91 Rijksarchief te Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,  2/11522/1-15. Advies 
arrondissementscommissariaat betreffende fusievoorstellen - Oudenaarde, 27 februari 1975. 
92 Herstructurering van gemeenten: voorstel tot aanhechting van Mullem en grenscorrectie met 
Ooike, Mullem, Kluisbergen en Wortegem Petegem, gemeenteraad Oudenaarde, 3 februari 1975. 
93 Rijksarchief te Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,  2/11509/5. Fusies van gemeenten: 
conclusies van de hoorvergaderingen met de burgemeesters en parlementsleden, 28 december 
1973. 
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Moment van publieke opinie 
 

Namens de inwoners  van Eitje (ook geschreven als ’t Heitje of Heidje) schreef de reeds 

vernoemde Dewaele een brief aan ‘hun’ burgemeester om hun drie huizen over te hevelen naar 

Nukerke. In deze brief, met een aantal mooie voorbeelden van het lokale dialect, stelt hij vast dat 

het Eitje niet verbonden is met Zulzeke door een weg, dat hun doden reeds begraven worden in 

Nukerke, dat ze geen gemeentelijk informatieboekje krijgen, dat ze voor boodschappen 

aangewezen zijn op Nukerke, enz94.   

 

Op 28 december 1973 werd in Gent een vergadering georganiseerd door de provincie Oost-

Vlaanderen om het nieuwe fusieplan voor het arrondissement Oudenaarde te bespreken95. 

Germain De Rouck was namens de stad Ronse en de Belgische Socialistische Partij aanwezig op 

deze vergadering en deed hiervan verslag in ‘De Verbroedering’ van 12 januari 1974. Aangezien 

de fusie van Kluisbergen van voor deze periode dateert, spreekt men niet meer van 

samenvoegingen, maar van grenscorrecties met Oudenaarde (Melden), Ronse (Zandstraat en 

Ommegangstraat) en Kerkhove. De toevoeging van Kerkhove bij Kluisbergen wordt echter 

bemoeilijkt door het feit dat Kluisbergen in Oost-Vlaanderen ligt en Kerkhove in West-

Vlaanderen. De correcties met Ronse hielden de overheveling van de Zandstraat en 

Ommegangstraat in van Kluisbergen naar Ronse omdat de inwoners van die straten veel meer 

aangewezen zijn op Ronse. De eventuele aanpassingen met Ronse worden echter belemmerd 

door de specifieke taalgrensregeling van Ronse waar er faciliteiten zijn voor de Franssprekende 

minderheid. Ook de gemeenteraad van Ronse was geen vragende partij om uit te breiden96. Het 

uitbreiden van dit taalregime is/was politiek veel te gevoelig. Het socialistische standpunt ten 

opzichte van deze fusieplannen is positief en legt de nadruk op meer samenwerking binnen het 

arrondissement.  

 

Op 4 januari 1974 werd er een verslag opgesteld van een meeting onder het voorzitterschap van 

De Wilde in aanwezigheid van de volksvertegenwoordigers Verroken (CVP) en De Croo (PVV) 

over de fusies97. Zij formuleerden een aantal bedenkingen bij het fusievoorstel van Kluisbergen. 

De Croo stelde dat hij in se tegen fusies was, maar indien ze toch doorgingen, ze op grotere 

schaal dienden te gebeuren. Verroken haalde aan dat wijzigingen zich opdrongen die 

arrondissementele (Aalst en Gent) en provinciale (West-Vlaanderen) grenzen overschreden. Voor 

                                                      
94 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. Brief 
Dewaele Hubert: 22 december 1974. 
95 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. De 
Verbroedering: 12 januari 1974. 
96 Fusie van gemeenten: advies, Gemeenteraad Ronse, 29 januari 1975. 
97 Algemeen Rijksarchief, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Samenvoegingen gemeenten, 2094. 
Vergadering Verroken/De Croo: 4 januari 1974. 
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Kluisbergen dacht men hierbij opnieuw aan Kerkhove en een deel van Melden dat nu tot 

Oudenaarde behoort.  

 

In het moment van publieke opinie van 1970 zagen we reeds dat de Economische Belangen van 

Berchem het fusieverhaal opvolgden. In 1972-1973 fusioneerden zij zelf met de 

middenstandsvereniging Verenigde Handelaars van Ruien onder impuls van burgemeester 

Reyntjens98. Op hun jaarvergadering in 1974 pleitten zij voor de ‘dringende en voor de hand 

liggende fusie van Kerkhove met Kluisbergen’. De burgemeester, die ook aanwezig was op de 

jaarvergadering, beloofde dat hij hiervoor elke invloed zal aanwenden. 

Nazicht van het gemeentelijk publiciteitsblad Maandblad Kluisbergen, dat berichtte over 

activiteiten in de gemeente voor de periode van 1970 tot 1983, leert ons dat alleen de 

burgemeester af en toe, in afnemende mate, terugblikt op de ‘verjaardagen’ van de fusie rond de 

jaarwisseling. De ontwikkeling van het recreatieoord, wegenwerken en enkele milieuthema’s 

(elektriciteitscentrale en stort) eisen het grootste deel van het politieke nieuws op. Schepen 

Herregods laat in 1975 wel optekenen dat Kluisbergen veilig is voor fusies omdat Ronse een 

ander taalstatuut heeft, de Schelde een natuurlijk grens vormt en Oudenaarde reeds een 

monsterfusie is99. Vooral vanuit Berchem zou er enthousiasme geweest zijn om Kerkhove er bij te 

nemen100.  

 

Machtspositionele moment 
 

Het Koninklijk Besluit van 4 juli 1975 voorzag uiteindelijk 65 gemeenten (CRISP, Les fusions de 

communes II, 1975). 10 gemeenten werden buiten de fusieoperatie gelaten en Kerkhove bleef 

West-Vlaams.  

 

Om de niet-aanhechting van Kerkhove bij Kluisbergen te duiden wordt er door de meeste 

geïnterviewden gewezen op het feit dat deze fusie de provinciegrens tussen Oost- en West-

Vlaanderen zou overschrijden. Volgens Jan Verroken is dit echter een mythe101. Bepaalde 

gemeenten horen nu eenmaal meer bij een andere gemeente, zelfs als ze niet in hetzelfde 

arrondissement of provincie liggen. Zo geeft hij het voorbeeld van Wortegem dat meer bij 

Waregem past dan Oudenaarde en ook dat van Kerkhove dat meer aan Berchem hangt op 

cultureel en economisch vlak. De stelling van Verroken wordt ook geschraagd door de 

                                                      
98 V.B., Kluisbergen lonkt naar West-Vlaamse Kerkhove, krantenknipsel, socialistisch archief Didier Pollez, 
9/10 februari 1974. 
99 Herregods, J., Fusies in ons arrondissement, Maandblad Kluisbergen, oktober 1975, 5de jaargang, nr 52. 
100 Desimpel, E., Interview A. Van Houtte, Kluisbergen, 19 april 2017. 
101 Desimpel, E., Interview Jan Verroken, Koksijde, 10 augustus 2016. 
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vaststelling dat er in totaal 26 keer (evenwel slechts 3 maal in Vlaanderen) provinciegrenzen 

werden gewijzigd in de fusieoperatie onder Michel (De Ceuninck K. , 2009, p. 243). 

 

Dat het gehucht Meerse verdeeld bleef over Kluisbergen en Oudenaarde en niet één geheel werd 

in Kluisbergen, ligt volgens Verroken in het feit dat Meerse grotendeels tot de parochie Melden 

behoort. Hij stelt dat de parochies veel meer in het DNA, het sociale weefsel zitten van de 

Vlaming dan de door de Franse revolutionairen, later ingevoerde  (1790) gemeentes. Meerse 

afscheiden van Melden zou dus weerstand opwekken bij de inwoners. Jan Verroken, die zelf 

geboren is in Melden, was de belangrijkste inspirator van de opeenvolgende fusieoperaties 

waarin Oudenaarde betrokken was en gevoelig vergroot werd. Het is dus niet denkbeeldig dat hij 

de stad waar hij later burgemeester werd, liever niet zag verkleinen door een stukje af te staan 

aan Kluisbergen. 

 

Nukerke werd uiteindelijk opgenomen in de fusie van Etikhove, Maarke-Kerkem, Louise-Marie, 

Schorisse en Nukerke tot Maarkedal op 1 januari 1977. Alleen op dit punt en in verband met de 

overheveling van het Eitje kreeg de gemeenteraad van Kluisbergen dus genoegdoening. 

 

Schepen van Openbare werken Maurice Van Ceunebroucke (CVP) haalt ook aan dat de fusie met 

Kerkhove en zelfs Waarmaarde niet doorging omdat de hogere overheden het niet zouden zien 

zitten om de provinciegrenzen te wijzigen102. Volgens hem ging dit echter logisch zijn omdat dan 

alle gemeenten rond de centrale, die het landschap markeert, verenigd zouden zijn. Verder 

vertelt hij dat burgemeester Reyntjens ook een poging ondernam om met het Waalse, aan Ruien 

grenzende Orroir te fuseren. De geïnterviewden hechten evenwel niet veel waarde aan deze 

bewering. Deze gemeente telt heel wat Vlamingen, maar bleef uiteindelijk binnen de provincie 

Henegouwen om dan tijdens de fusie van 1976 met Rozenaken (Russeignies), Amengijs 

(Amougies) en Anseroeul te fuseren tot Mont-de-l’Enclus. Deze laatste gemeentenaam is een 

letterlijke vertaling van Kluisberg, wat soms tot verwarring kan leiden. 

 

Verkiezingsmoment  
Lijstvorming 

  CVP 

 

In de loop van de eerste legislatuur kreeg de CVP-meerderheid te kampen met dissidentie. De 

reden van deze onvrede zou te vinden zijn geweest in tweedracht over een aantal 

benoemingen103. Nadat een van deze gemeenteraadsleden genoegdoening kreeg, herwon de 

                                                      
102 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, Nieuwsblad: editie Gent/Oudenaarde/Eeklo, “We konden 
wegen van goud aanleggen’: 24 april 1997. 
103 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 2017. 
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CVP haar meerderheid. Aangezien deze strijd niet geworteld is in het fusieverhaal of de lokale 

politieke verwerking hiervan van Kluisbergen, gaan we hier ook niet verder op in. 

 

Net als in 1970 stelde men een afgewogen lijst op die voldoening moet geven aan alle 

deelgemeenten. In eerste instantie speelde men echter met het idee om de uittredende 

schepenen vooraan te plaatsen104. Op 12 augustus tekende men een lijst uit waarbij Zulzeke 2 

kandidaten kreeg, Kwaremont 3, Ruien 5 (waaronder de lijsttrekker) en Berchem 7 (waaronder 

de lijstduwer)105. Een dag later werd de volgorde bepaald, waarbij de eerste vier plaatsen 

(kernkandidaten geheten) identiek waren als de verdeling in 1970, gevolgd door de uitredende 

schepenen en nieuwe kandidaten106. Ondanks deze regeling met gegarandeerde plaatsen, gingen 

er op de algemene bestuursvergadering van die dag stemmen op om niet meer te spreken van 

sectoren, maar ‘om alle discussies te ontwrichten’ werd er toch aan gehouden107. Plaats 3 en 8 

bleven zonder naam, maar werden voorbehouden voor mensen uit Kwaremont. Na een 

bijeenkomst van de kandidatenkern van Berchem schoof Berchemnaar en schepen Jacques 

Herregods nog op van plaats 9 naar 5 en schoven de andere uitredende schepenen een plaats 

naar achteren. Dat men belang hechtte aan een proportionele verhouding tussen de 

verschillende deelgemeenten mag blijken uit de opdeling van de kandidaten volgens hun 

woonplaats. Ook in de verspreiding van de kiespropaganda werd er rekening gehouden met de 

deelgemeenten door het aanstellen van verantwoordelijken per sector108. 

 

  Gemeentelijk Front 

 

Nadat de CVP in 1970 de absolute meerderheid behaalde hebben een aantal oppositiepartijen 

zich bezonnen over hun electorale strategie. Naar aanleiding van de verkiezingen van 1976 

sluiten de PVV, de BSP en VU zich aan een tot het Gemeentelijk Front (G. Front) tegen het 

‘meesterschap’ van de CVP. De PVV-kandidaat René Lietar geeft als reden op dat de kieswet de 

grootste partij bevoordeelt (de CVP behaalde met 51% van de stemmen 10 van de 15 zetels) en 

dat de gemeentefusies door de CVP in elkaar zijn gestoken om nieuwe CVP-meerderheden te 

bekomen109. Deze kartellijst laat haar kandidaten vrij om onder eigen kleur op te komen zolang 

dit de coalitie niet schaadt. 

 

De oppositie schonk ook in 1976 aandacht aan de vroegere deelgemeenten. De G. Front-

kandidaat Vandergheynst bracht een flyer uit waarin hij de inwoners van Zulzeke rechtstreeks 

                                                      
104 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 2017. 
105 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76, Lijstverdeling volgens deelgemeente: 12 augustus 1976. 
106 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76, Kandidaten: 15 augustus 1976. 
107 Archief CVP Kluisbergen, Groene CVP-map, Verslag Algemene bestuursvergadering: 13 augustus 1976. 
108 Archief CVP Kluisbergen, Groene map CVP, Vergadering: 3 september 1976. 
109 Archief CVP Kluisbergen, Losse stukken, PVV-Magazine – van A tot Z – Kluisbergen: s.d. 
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aansprak110. De ‘Ruiense gemeenteraadsleden’ en ‘Ruiense Front-kandidaten’ klaagden de 

‘degradatie’ door de CVP-meerderheid van de gemeenteschool in Ruien tot ‘wijkschool van 

Berchem’ aan111. De gemeenteraad had immers op 1 oktober beslist om de bestaande 

gemeentescholen af te schaffen en te vervangen door één gemeenteschool met afdelingen in de  

‘sectoren’ Berchem en Ruien112. Ze speelden hiermee in op de gevoelens van bepaalde inwoners 

van Ruien die moeite hadden met de fusie waarin Berchem een centrale rol kreeg.  

 

De voormalige burgemeester van Kwaremont Gies Cosyns werd niet verkozen als 

gemeenteraadslid na de eerste fusieverkiezing. In 1976 deed hij echter opnieuw een gooi naar 

een gemeenteraadszitje, maar ditmaal als VU-kandidaat op de lijst van het Gemeentelijk Front, 

en beloofde hij te werken aan ‘een echte fusie … om als goede geburen, samen te besturen’113. 

Binnen de lijst van het Gemeentelijk Front werd evenwel in eerste orde gedacht aan de 

verhouding tussen de deelnemende partijen en pas in tweede orde aan de verdeling per 

deelgemeente114. 

 

  Gemeentelijke Volksbelangen 

 

De uit Kwaremont afkomstige Félicien Devenyns was in 1970 nog de derde kandidaat op de 

eengemaakte CVP-lijst. In de loop van de legislatuur brak hij echter met de CVP en uiteindelijk 

kwam hij op met een eigen lijst. Dat hij niet aansloot bij het Gemeentelijk Front kan eventueel 

teruggevoerd worden tot de persoonlijke animositeit die bestond tussen hem en Gies Cosyns. 

Devenyns zelf zegt dat hij geen ‘kazakkendraaier’ wou zijn en zich wou bekennen tot een andere 

partij. Hij bevestigt dat hij niet meer gevraagd werd op de CVP-lijst en besloot op te komen nadat 

de bevoegde schepen hem weigerde een gemeentelijke zaal te verhuren. Volgens liberaal 

gemeenteraadslid Lietar zaten Devenyns en Cosyns initieel wel samen in het college van 

burgemeester en schepenen van Kwaremont, dat niet partijpolitiek gebonden was, maar 

mondde dit later uit in ruzie115116. Dit verklaart misschien ook waarom Devenyns in 1970 fel 

campagne voerde tegen Cosyns. 

 

 

 

 

 

                                                      
110 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76, Beste Zulzekenaren: 1976. 
111 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76: 24 september 1976. 
112 Fusie van gemeentescholen, Gemeenteraad Kluisbergen, 1 oktober 1971. 
113 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76: 1976. 
114 Desimpel, E., Interview P. Willequet, Kluisbergen, 21 april 2017. 
115 Desimpel, E., Interview F. Devenyns, Kluisbergen, 23 april 2017. 
116 Desimpel, E., Interview R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017.  
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Verkiezingsuitslag 

 

Deze electorale constructie van de CVP-lijst met gegarandeerde plaatsen voor telkens één 

kandidaat in de top vier van de kieslijst zorgde ervoor dat er tussen de eerste plaats (uitredende 

burgemeester met 1377 stemmen) en de rij schepenen op plaatsen 5 t.e.m. 9 (tussen 679 en 873 

stemmen) er een kloof (tussen 244 en 357 stemmen) in voorkeurstemmen gaapt117. De kiezer 

beloonde dus vooral de kandidaten met een uitvoerend mandaat. De CVP behield nipt haar 

meerderheid (9 zetels), maar het Gemeentelijk Front scoorde ook sterk en haalde 8 zetels 

binnen. De lijst GVB haalde wel 272 stemmen, maar geen enkele gekozene. De CVP behaalde dus 

een meerderheid van de zetels met minder dan de helft (47%) van de uitgebrachte stemmen. In 

een nabeschouwing stelde het Gemeentelijk Front ook vast dat de CVP vooral in Berchem 

stemmen verloor ten koste van hun kartellijst en dat Reyntjens dus ‘burgemeester van Ruien’ 

bleef118. Ook nu behaalden de grote deelgemeenten Ruien en Berchem het gros (15 van de 17) 

van de gemeenteraadszitjes binnen119. 

 

Verdeling Mandaten 

 

Bij het verdelen van de schepenambten promoveerde Marc Desloovere van 4de naar 1ste 

schepen120. Daarna volgden de schepenen Herregods, Van Ceunebroecke en Walter Verrept. 

Water Verrept verdedigde zijn kandidatuur binnen het CVP-bestuur door aan te halen dat ‘een 

schepen op Kwaremont … de CVP zeker ten goede (zal) komen’, maar hij belooft ook ‘de 

belangen van gans de gemeente te behartigen’121. De schepenen kregen telkens 9 CVP-stemmen 

achter hun naam en de oppositie van Gemeentelijk Front stemde telkens met 8 voor een eigen 

kandidaat. Hierdoor telt het college van burgemeester een vertegenwoordiger uit elke 

deelgemeente (burgemeester Lucien Reyntjens en Maurice Van Ceunebroecke voor Ruien, Marc 

Desloovere als inwoner van Ruien, maar afkomstig van Zulzeke, Jaak Herregods voor Berchem en 

Walter Verrept voor Kwaremont). Ook bij de verdeling van de OCMW-mandaten kreeg elke 

deelgemeente een vertegenwoordiger122.  

 

Ondanks, of misschien net omwille van, de krappe CVP-meerderheid was de discipline binnen de 

CVP-rangen groter in de legislatuur van 1977-1983123. 

  

                                                      
117 Archief CVP Kluisbergen, G.V. 10/10/76, Gemeenteraadsverkiezingen Kluisbergen: 10 oktober 1976. 
118 Met de hakken over de sloot, Front, 15 november 1976. 
119 Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de nieuw verkozen raadsleden, 
Gemeenteraad 17 mei 1977. 
120 Verkiezing en eedaflegging 1ste schepen, Gemeenteraad Kluisbergen, 17 mei 1977. 
121 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map Lietar Godelieve, CVP Kluisbergen Dagelijks Bestuur: 5 mei 1977. 
122 Archief CVP Kluisbergen, Grijze map CVP verslagen, Algemene vergadering CVP Raad: 12 mei 1977.  
123 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 2017. 
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Vergelijking machtsmomentenanalyse: Leuven, 

Gent, Kortrijk en Kluisbergen 
 

Een vergelijking van de casestudies van Leuven, Gent, Kortrijk en Kluisbergen vereist toch enkele 

voorafgaande opmerkingen. Ten eerste kunnen we zeggen dat de gevalstudie over Leuven 

(Dewachter, De fusie in het stadgewest Leuven, 1976) gebeurde aan de hand van een model dat 

lichtjes afwijkt van dat van Gent, Kortrijk en Kluisbergen. Dit houdt in dat wat Dewachter het 

technocratisch en drukkingsmoment noemt, hier samenvalt in het keuzemoment (De Ceuninck K. 

, 2009, pp. 59-63). Het is ook zo dat Dewachter geen formele initiatiefase kent, maar de rol van 

de minister van Buitenlandse Zaken laat hij wel naar voor komen in het stuk over het plan 

Michel. De omwisseling van het machtspositionele moment en het verkiezingsmoment vormt 

niet echt een probleem. Ten slotte wil ik ook herinneren dat de gevalstudie over Kluisbergen 

eigenlijk tweeledig is, namelijk de fusie in 1970 zelf en de niet-uitbreiding in 1976, waardoor we 

eigenlijk 5 beslissingen vergelijken. 

 

Initiatiefase 
 

Gezien het feit dat de fusie van Kluisbergen in 1970 verliep volgens de Eenheidswet en de andere 

fusieverhalen volgens de procedure van 23 juli 1971, zien we hier een eerste verschil. De 

initiatiefnemer van die eerste fusie en de voornoemde wet is evenwel telkens minister van 

Binnenlandse Zaken Lucien Harmegnies. De procedures verschillen op een aantal details 

(besproken in de fusieprocedure van 1976), maar ze leggen beiden het initiatiefrecht bij de 

minister van Binnenlandse Zaken. Een merkbaar verschil bestaat er wel tussen de beide 

ministers. Harmegnies slaagde er in om een voor zijn tijd een grote reductie (1/8ste) door te 

voeren, maar dit was klein bier in vergelijking met de globale aanpak (vermindering van ¾) van 

Michel. Daarnaast is het ook zo dat Harmegnies wou inzetten op fusies, federaties en 

agglomeraties, terwijl Michel vooral keek naar fusies. De samenstelling van de regeringen waarin 

de ministers functioneerden verschilde, maar de ‘sense of urgency’ was kennelijk hoger bij de 

rooms-blauwe coalitie. 

 

Keuzemoment 
 

In zijn bespreking van het technocratisch moment en drukkingsmoment te Leuven haalt 

Dewachter aan dat men niet optimaal gebruik heeft gemaakt van de wetenschappelijke 

technologie om de fusievoorstellen te onderbouwen. Ook bij de fusie van Kluisbergen zien we 

dat de motivering om deze of gene gemeente er bij te nemen vrij algemeen is. Men stelt 
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bijvoorbeeld dat Berchem een centrumfunctie vervult, maar men onderbouwt dat niet met 

cijfermateriaal. Bij de niet-uitbreiding van Kluisbergen werden ook vrij onwetenschappelijke 

criteria (mensen van Kerkhove die in de harmonie van Berchem zitten) gebruikt. We kunnen 

veronderstellen dat de tijd die een administratie heeft om dit wel te doen vrij beperkt is en dat 

steden hierbij kunnen rekenen op meer onderzoekswerk en interesse. De administratie heeft wel 

het voordeel, ten opzichte van haar minister, dat ze over meer continuïteit beschikt waardoor ze 

verder kan werken op eerdere plannen (Costard, Close, Michel,…).  

 

Het fusievoorstel van de minister voor Gent voorzag ofwel een niet-uitbreiding met duo-fusies in 

de randgemeenten of een effectieve fusie. De redenering hierachter was het idee dat het niet 

kan zijn dat een randgemeente wel geniet van de centrumdiensten van Gent, maar er niet voor 

meebetaalt. Voor Kortrijk voorzag de minister een grote fusie. Een duidelijk verschil tussen de 

fusie van Kluisbergen en die van de steden is het feit dat ze in de steden opgebouwd worden 

rond één centraal punt, terwijl in Kluisbergen sprake was van twee gelijkwaardige delen 

(Berchem en Ruien) en twee juniorpartners (Zulzeke en Kwaremont). 

 

Voogdijmoment 
 

Het voogdijmoment liep vrij gelijkaardig over de verschillende fusies heen. De 

provinciegouverneur maakte de voorstellen over aan de bestendigde deputatie en 

gemeenteraden en zij kregen 3 maanden (1970) of 100 à 90 dagen (1976). Alleen was het zo dat 

minister Michel ook toeliet dat de arrondissementscommissaris advies kon uitbrengen, zonder 

evenwel de timing in gevaar te brengen (De Ceuninck K. , 2009, p. 115). In het algemeen kunnen 

we stellen dat de gouverneur verder meegaat in de plannen van de minister om de steden te 

vergroten en dat de bestendigde deputatie zich kant tegen de voorgestelde fusies en in het geval 

van Leuven en Kortrijk voorstander zijn van, de reeds achterhaalde, federaties. 

 

Raadplegingsmoment 
 

De vrij gelijklopende reactie van de gemeenteraden in de fusies met (groot)steden is niet 

verwonderlijk: de centrumstad is voor, de randgemeenten reageren hoofdzakelijk ongunstig. De 

centra (met name Gent) klagen aan dat de gemeenten rondom hen ‘parasitair’ leven door wel de 

lusten van de stad te aanvaarden, maar niet de lasten wensen op te nemen (De Ceuninck K. , 

2009, p. 132). In de fusie van Kluisbergen zien we de eigenaardigheid dat de gemeente met de 

meeste inwoners net weigert om te fusioneren en de andere net wel willen om mee te genieten 

van de relatief hoge inkomsten van Ruien. Feitelijk kunnen we zeggen dat, in alle casussen, 

financiële argumenten dus duidelijk ook een rol spelen. Bij de niet-uitbreiding stellen we evenwel 
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vast dat zowel de gemeenteraad van Kluisbergen als, het veel kleinere Kerkhove, positief zijn 

over een fusie. Een, niet onlogisch, verschil tussen de fusies van de steden en die van Kluisbergen 

is de discussie over de naam van de nieuwe gemeente. Bij een fusie van steden en ommeland is 

het normaal dat de naam van de stad behouden blijft. In het geval van fusies van gelijkwaardige 

delen kan dit evenwel problemen geven. Daarnaast is het ook zo dat bij die laatste soort fusie er 

een nieuwe entiteit ontstaat, terwijl dit in het andere geval eerder overkomt als een uitbreiding. 

 

Moment van publieke opinie 
 

Het meten van de publieke opinie verloopt zeer divers. In het stadsgewest Leuven en in andere 

gemeenten rond de steden (zoals Kuurne) organiseerde men volksraadplegingen. Indien die 

gesteund werden door de gemeenteraad leidden zei vaak tot massale steun tegen fusies 

(Dewachter, De fusie in het stadgewest Leuven, 1976, p. 353). Daarnaast bestond er ook de 

mogelijkheid van petities, opiniepeilingen, enz. Toch tonen de verschillende studies dat, met een 

beperkt aantal uitzonderingen in het Kortrijkse, de bevolking vrij onverschillig of gelaten stond 

tegenover de fusies. De nationale partijen hadden ook geen gestroomlijnd standpunt ten 

opzichte van de fusies, wat onder andere merkbaar is met de tegenstrijdige houding van de VU in 

Gent en Kortrijk. Enkele middenveldorganisaties (arbeidersbewegingen, jongerenbeweging in 

Kortrijk, middenstand/nijverheidsorganisaties in Kortrijk en Berchem/Kluisbergen) spraken zich 

voornamelijk positief uit over grotere fusies. 

 

Machtspositionele moment 
 

Doorheen alle casestudies komt naar voor dat de minister van Binnenlandse Zaken een 

doorslaggevende rol speelde. In de steden merken we evenwel ook op dat de politici met een 

nationaal mandaat (parlementair of minister) wegen op de beslissing. Voor de gevallen Gent en 

Kortrijk werd dit duidelijk in beeld gebracht door De Ceuninck. Exemplarisch hiervoor is het CVP-

PVV compromis dat leidde tot een relatief klein Kortrijk waarbij de minister van Landbouw 

Lavens een doorslaggevende rol had. Ook Leuven beschikte over een staatssecretaris en 

parlementairen om haar belangen te verdedigen. De contacten zijn wel niet altijd duidelijk bloot 

te leggen.  

 

Jan Verroken was sterk verbonden met de verschillende fusieoperaties en word zo vaak als (al 

dan niet kwade) genius gezien van een aantal fusies in het arrondissement Oudenaarde. 

Daarnaast zat PVV’er Herman De Croo in het ministerieel comité voor Vlaamse Aangelegenheden 

die beslissingen over fusies kortsloot, maar toch beweert hij dat hij wel op de hoogte was, maar 
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niet diepgaand betrokken was bij de niet-uitbreiding van Kluisbergen124. De fusie in Kluisbergen 

draaide goed uit voor de CVP waardoor men kan denken dat dit vooral een CVP-objectief was. 

Historisch was het evenwel zo dat de liberalen sterk stonden in Ruien en Berchem (waar in de 

legislatuur 1958-1964 telkens een liberale burgemeester was) en bij hen kan de redelijk hoop 

geleefd hebben dat zij de dominante partij zouden worden125. We zien ook dat de uiteindelijke 

beslissing nog verrassend kan zijn. Drongen werd te elfder ure bij Gent gevoegd en de toevoeging 

van Kerkhove bij Kluisbergen ging ondanks unisono positieve adviezen niet door. 

 

Verkiezingsmoment 
 

In zijn studie over de fusie in het stadsgewest kon Dewachter nog niet het verkiezingsmoment 

bespreken omdat het, bij de publicatie van zijn artikel in 1976, nog in de toekomst lag. Hij maakte 

evenwel enkele prognoses waarbij hij voorspelde dat de door Michel goedgekeurde fusie gunstig 

was voor de socialisten (Dewachter, De fusie in het stadgewest Leuven, 1976, pp. 354-356). 

Desondanks werd er na 1977 een Rooms-blauw college gevormd in Leuven.  

 

Algemeen stelt men vast dat door de fusies de lokale factoren een steeds minder belangrijke rol 

speelden (De Ceuninck K. , 2009, p. 249). In steden was dit al zo, maar dit vertaalde zich nu ook in 

de geabsorbeerde randgemeenten. Ook in de casus van Kluisbergen zien we dat de lokale lijsten 

uit Kwaremont en Zulzeke verdwijnen. De christendemocraten, liberalen en socialisten kwamen 

op onder een nationaal etiket. Uitzondering hierop was de lijst van Vlaams-nationalist Gies 

Cosyns die opkwam onder de apolitieke noemer ‘radikale vernieuwers’. In 1976, tegen de 

tendens in, vermindert het aantal nationale lijsten in Kluisbergen en komt alleen de CVP zo op en 

hervormt de oppositie zich tot Gemeentelijk Front en Gemeentelijke Volksbelangen. In 

Kluisbergen, Kortrijk, Leuven en Gent was de fusie voor CVP een tijdelijk succes in die zin dat de 

partij bleef deel uitmaken van het bestuur en lokale lijsten wist uit te schakelen. De PVV won op 

nationaal vlak heel wat stemmen (van 12% naar 14,7%) (De Ceuninck K. , 2009, p. 251) maar kon 

hiervan niet profiteren in Kluisbergen en Kortrijk.  

                                                      
124 H. De Croo, Archief fusies groot Kluisbergen, Brief 31 augustus 2016. Dit wordt ook bevestigd door de 
geïnterviewden die vooral Verroken aanduiden als man achter schermen. R. Lietar, die op het kabinet van 
De Croo werkte, herinnert zich dat hij eens de opdracht kreeg om uit te kijken voor een café waar de 
minister zitdag kon houden in Kerkhove, maar dat dit niet verder opgevolgd werd. Desimpel, E., Interview 
R. Lietar, Kluisbergen, 25 maart 2017. 
125 Desimpel, E., Interview M. Desloovere, Kluisbergen, 19 april 2017. 
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Conclusie 
 

Met behulp van de machtsmomentenanalyse bracht ik de beslissingsprocessen rond de fusie van 

Kluisbergen in 1970 en de niet-uitbreiding in 1976 in beeld. Deze analyse was ook batig om de 

casussen van Leuven, Gent, Kortrijk en Kluisbergen met elkaar te vergelijken. Het 

verkiezingsmoment werd telkens aangegrepen om de lokale politieke verwerking (lijstvorming, 

verkiezingsuitslag en verdeling mandaten burgemeester en schepenen) te analyseren. 

 

De fusie van Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke tot Kluisbergen in 1970 werd in gang gezet 

met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Lucien Harmegnies. Het idee bestond 

reeds in het midden van de jaren ’60 in licht gewijzigde vorm (met Melden en zonder Zulzeke), 

maar evolueerde al snel naar de uiteindelijke vorm. Na het overmaken van het voorstel, waarin 

Ruien een rol van ‘commune pivot’ (pilootgemeente) kreeg, aan de betrokken gemeenteraden en 

bestendigde deputatie werden een aantal adviezen geformuleerd. Opmerkelijk hierbij is dat de 

grootste gemeente (Ruien) weigerde te fusioneren en dat de andere gemeenten positief advies 

gaven. De meeste ‘heibel’ op de gemeenteraden betrof kennelijk de naam. Ruien wilde, indien 

de fusie toch doorging, haar eigen naam behouden. De gemeenteraden van Berchem, 

Kwaremont en Zulzeke stelden namen als Kwaremont, Quadrimonte, Vierbergen, Berg(en)daal 

en Berchem-Ruien voor. Uiteindelijk werd het de naam Kluisbergen die geclaimd werd door 

Kamerlid Jan Verroken. Over de locatie van het nieuwe gemeentehuis werd een deal gesloten 

tussen de uittredende burgemeesters van Ruien en Berchem, waarbij Ruien het 

burgemeesterschap kreeg en Berchem het gemeentehuis. De bevolking reageerde nogal gelaten 

op deze wijzigingen, alhoewel de meeste onvrede wellicht te vinden was in Ruien. Uiteindelijk 

hebben de lokale politieke actoren niet echt kunnen wegen op het beslissingsproces. Bij de 

verkiezingen is het vooral de eengemaakte CVP-lijst die veel aandacht gaf aan de posities van de 

deelgemeenten bij de lijstvorming. In de top 4 werden alle deelgemeenten vertegenwoordigd en 

gerangschikt volgens hun inwonersaantal, ook de rest van de lijst werd afgewogen. De socialisten 

en liberalen kwamen, net als de voormalige burgemeester van Kwaremont apart, op. Bij hen was 

er minder aandacht voor de spreiding van de kandidaten. De verkiezing leidde tot een grote zege 

voor de CVP (10 van de 15 zetels). Vooral kandidaten uit de deelgemeenten Ruien en Berchem 

behaalden de meeste voorkeurstemmen. Bij de samenstelling van het college van burgemeester 

en schepenen kreeg Ruien de burgemeester en één schepen, Berchem twee schepenen en werd 

er één schepenambt toegewezen aan iemand die afkomstig was uit Zulzeke. 

 

In 1974 werkte de minister van Binnenlandse Zaken Michel een voorstel uit waarbij Kerkhove en 

een deel van Melden (Meerse) bij Kluisbergen gevoegd zou worden. Als een alternatief voorzag 

hij ook een aanhechting van Nukerke. Na de overdracht van het voorstel aan de gemeenteraden 

en bestendigde deputatie werden er voornamelijk positieve adviezen gegeven voor de 



 

59 
 

aanhechting van Kerkhove en Meerse. Voor Nukerke was er minder enthousiasme. Bij de 

bevolking, vooral in de deelgemeente Berchem, was er wel wat sympathie voor een aanhechting 

van Kerkhove omwille van economische en recreatieve banden. Uiteindelijk kwam van dit alles 

niets in huis. In feite verloor Kluisbergen zelfs wat grond doordat het Eitje, op vraag van de 

inwoners en na positief advies, werd afgestaan aan Nukerke (Maarkedal). Om de niet-

aanhechting van het West-Vlaamse Kerkhove bij het Oost-Vlaamse Kluisbergen te verklaren 

wordt vaak verwezen naar het feit dat het een gemeente in een andere provincie betrof, een 

these die echter in andere fusiegevallen wordt tegengesproken. Het feit dat Meerse niet volledig 

in Kluisbergen kwam te liggen had volgens Verroken emotionele gronden, maar het kan ook zijn 

oorzaak vinden in het feit dat het ondertussen opgenomen was in Oudenaarde en dat deze stad 

niet graag haar grondgebied zag verminderen. Opnieuw kunnen we vaststellen dat de lokale 

politici niet wogen op de eindbeslissing. Ook in 1976, na een eerste voorzichtige poging om de 

uittredende mandatarissen vooraan te plaatsen, gebruikte de CVP hetzelfde systeem om de lijst 

samen te stellen. De socialisten, liberalen en Vlaams-nationalisten vormden een eenheidslijst. Bij 

hen werd in eerste instantie gekeken naar een afgewogen verdeling tussen de deelnemende 

partijen. Kandidaten plaatsen volgens deelgemeente was slechts van secundaire orde. Een 

dissidente CVP’er kwam op onder een lokale lijst. De CVP behield nipt haar meerderheid (9 van 

de 17 zetels) en de kiezer had vooral de uittredende schepenen (die lager gerangschikt werden 

dan de kernkandidaten van de deelgemeenten) en de burgemeester beloond met 

voorkeurstemmen. Ditmaal kreeg Ruien de burgemeester en twee schepenen, Berchem twee 

schepenen en ging het laatste schepenambt naar een gekozene uit Kwaremont. 

 

Bij de vergelijking tussen de fusies in Leuven, Gent, Kortrijk en Kluisbergen komt duidelijk de 

bepalende rol van de minister van Binnenlandse Zaken (en zijn administratie) naar voor. De 

onderbouwing van fusies bleef soms wat vaag en was zelden cijfermatig onderbouwd. Met 

adviezen van gemeenteraden of voogdijoverheden werd uiteindelijk weinig rekening gehouden. 

We zien dat vooral de pilootgemeenten voorstanders waren van grote fusies en dat de 

randgemeenten dit net verwierpen. In Kluisbergen zagen we net het omgekeerde waarbij Ruien, 

dat grote inkomsten genoot uit de centrale en dus geen fusie nodig had, terwijl de andere 

deelgemeenten net wel de koek wilden delen. Soms werden die lokale adviezen geïnspireerd 

door vrij egoïstische of emotionele motieven. In de fusies met steden was de toekomstige naam 

geen issue, terwijl dit in Kluisbergen, met de vrij gelijkwaardige gemeenten Berchem en Ruien, 

net wel zo was. Bij de fusies in de steden zien we wel dat politici met een mandaat of connecties 

in Brussel (volksvertegenwoordiger of minister) mee wogen op het uiteindelijke resultaat. 

Hierdoor werden een aantal ‘logische’ fusies niet doorgevoerd. In Kluisbergen komen Herman De 

Croo en Jan Verroken hiervoor in aanmerking. Maar zij stellen beide dat ze geen invloed hebben 

gehad op de uiteindelijke territoriale omvang van Kluisbergen. Bij de verkiezingen blijkt dat de 

CVP zich in alle bestudeerde gevallen wist te handhaven. De PVV, die toen ook in de federale 

meerderheid zat, is dit minder eenduidig, wint, maar dit spruit waarschijnlijk ook voort uit het 

feit dat zij lokaal minder sterk stonden. 
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Tot slot wil ik even ingaan op de doelstellingen (zoals vooropgesteld door Michel) die achter de 

fusies stonden en kijken hoe deze resultaat hadden in Kluisbergen. Wanneer de minister van 

Binnenlandse Zaken Michel zelf de fusies (voorlopig) evalueerde, kwam hij tot een vrij 

overwegend positief bilan (Michel, 1982). Hij stelt dat de menselijke relaties niet echt geleden 

hebben onder de schaalvergroting en dat de nieuwe gemeenten eigenlijk nog te klein zijn 

gebleven in vergelijking met de realiteit van het huidige sociale leven. In enkele uitzonderlijke 

gevallen (Namen en Doornik) vraagt hij zich af of ze daarentegen niet te groot zijn geworden 

voor de landelijke buitengebieden. Met ongeveer 6400 inwoners blijft Kluisbergen inderdaad een 

kleine gemeente. Het contact tussen bevolking en politici blijft vrij intens en heel wat inwoners 

moeten zich voor werk en diensten buiten de gemeente begeven. Aangezien Kluisbergen niet 

fusioneerde met Ronse of Oudenaarde, stelt het probleem van de afstand zich minder dan in 

Doornik. 

 

De financiële solidariteit tussen centrum en periferie werd wel versterkt doordat iedereen nu 

mee betaalt voor centrale dienstverlening. De grotere gemeenten komen meer overeen met het 

sociale economische weefsel van de steden. Gemeenten kunnen diensten op een rationelere 

manier aanbieden aan meer mensen voor een gelijke prijs en hun administraties werken 

efficiënter. Het is inderdaad zo dat de fiscale opbrengsten uit de elektriciteitscentrale in Ruien nu 

verdeeld konden worden over een grotere groep mensen. In de jaren na de fusie werd dan ook 

hard gewerkt aan het gelijkschakelen van de diensten en een opwaardering van het 

nutsvoorzieningen in de kleine rurale gemeenten van Zulzeke en Kwaremont. 

 

De overgebleven gemeenten, en dan vooral de steden, wegen nu zwaarder door in het politieke 

machtsspel. Aangezien zijn geringe omvang blijft Kluisbergen een kleine speler in het politieke 

veld. Het financiële opzet van de fusies is evenwel niet volledig geslaagd. De staat kwam niet al 

haar engagementen na en bepaalde verhoogde uitgaven (meer diensten, personeel en 

gebouwen) deden andere effiënctiewinsten (eengemaakte boekhouding, minder mandaten,…) 

teniet of werken pas door op lange termijn. In Kluisbergen leidde de fusie ook niet tot veel 

besparingen. De reeds aangehaalde inhaalkosten en de uitbouw van het gemeentelijk 

recreatieoord Kluisbos vereisten heel wat investeringen en onderhouds- en uitbatingskosten. 

Zolang de elektriciteitscentrale inkomsten genereerde leek dit evenwel geen probleem. 

 

In de mentaliteit van de bevolking ziet Michel een opleving van lokale folklore die gebonden is 

aan de deelgemeenten als tegenreactie op het verdwijnen van de politieke gemeenschap. In 

Kluisbergen bleef het sociale leven gebaseerd op de oude deelgemeenten. Bepaalde 

verenigingen fusioneerden uit eigen beweging of werden hiertoe verplicht gezien verminderde 

interesse, financiële problemen en/of dalend ledenaantal. Maar een aantal verenigingen 

(voetbal, senioren-, vrouwen- en jeugdbeweging,…) en organisaties (scholen) blijven, bijna een 

halve eeuw na de fusie, georganiseerd per deelgemeente. 
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