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Biografie leden van  

 De Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BG) 

 Het Bureel van Weldadigheid (BW) 

 De Commissie van Openbare Onderstand (COO) 
 
BAERTSOEN, Marc (°1860 - †1934) 
 
Marc Baertsoen werd geboren te Gent op 17 juli 1860. Op 18 december 1916 werd hij lid en ook 
onmiddellijk voorzitter van het Bureel van Weldadigheid van Gent. Bij het ontstaan van de Commissie 
van Openbare Onderstand (COO) in 1925 werd hij eveneens tot voorzitter benoemd, wat hij uitvoerde 
tot aan zijn dood. Bovendien was hij advocaat bij het Hof van Beroep te Gent, schepen van dezelfde 
stad en lid van de bank van Vlaanderen en van Gent. Dit leverde hem onder andere de burgerlijke 
medaille van eerste klasse op, alsook verschillende benoemingen tot officier en commandeur bij 
diverse ordes zoals de Orde van de Kroon en de Orde van Leopold. Hij was getrouwd met mevrouw 
Ceuterick die familie was van Albert Ceuterick, eveneens lid van de COO. Met haar had hij drie 
dochters. Hij stierf op 19 februari 1934 in zijn geboortestad op 74-jarige leeftijd. Vier dagen later vond 
de begrafenisplechtigheid plaats in de Sint-Pauluskerk te Gent en werd hij begraven op het kerkhof 
van de Brugsepoort.
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BOSSAERT, Marcel (°1897 - †1966) 
 
Marcel Jean Baptiste Bossaert werd geboren te Gent op 3 augustus 1891 als zoon van Charles Oscar 
Bossaert en Jeanne Mersseus. Hij huwde Maria de Borlé, huisvrouw, en had met haar een dochter, 
Eliane, die geboren werd op 7 maart 1921. Maria de Borlé was geboren in Frankrijk, meerbepaald te 
Louvroil, op 5 september 1889 en stierf te Gent op 22 december 1962, vier jaar voor haar echtgenoot. 
Ze woonden in de Papegaaistraat 64 en later in de Brusselsesteenweg 202 te Ledeberg. Vanaf 1 juni 
1936 kon de heer Bossaert zich ontvanger van de COO noemen en hij vervulde dit ambt tot 31 mei 
1949. Daarnaast had hij het lidmaatschap aanvaard van verscheidene organisaties zoals het “Oeuvre 
du grand air”. Hij schreef een stuk over vrouwenstemrecht namelijk dat een vrouw met dezelfde titel 
als een man ontegensprekelijk moet kunnen deelnemen aan stemmen om de vertegenwoordigers van 
de natie aan te duiden. Een vrouw moet haar kennis kunnen uitbreiden door deel te nemen aan 
debatten en discussies. Op het einde van zijn carrière werd hij benoemd tot ereontvanger van de COO 
en had hij eretekens zoals het ridderschap in de Orde van de Kroon en in de Orde van Leopold 
verworven. Hij had ook zijn vaderland verdedigd in de Eerste Wereldoorlog, wat hem eveneens 
verschillende eretekens opleverde zoals de Medaille van de Ijzer en het oorlogskruis met palm. Marcel 
Bossaert stierf op 23 oktober 1966 en werd drie dagen later begraven.
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BOTTEQUIN, Jacques (°? - †?) 
 
Jacques Bottequin werd benoemd tot lid van de COO op 1 juli 1965 en bleef de commissie vervoegen 
tot de hervorming naar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Hij was beheerder van de 
vereniging van openbare verzorgingsinstellingen en lid van het bijzonder comité van de 
verplegingsinstelling van de Bijloke.
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BOVYN, Ernest (°1906 - †?) 
 

                                                 
1 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Baertsoen Marc 003-02-01/1/9999/104 
2 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Bossaert Marcel 003-02-01/1/9999/382 met ondermeer een handgeschreven stuk waarin hij 

zich pro vrouwenstemrecht opstelt 
3 Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1965. p. 5; tot en met Commissie van openbare onderstand van Gent. 

Jaarverslag 1976. p. 1; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Bottequin Jacques 003-02-01/1/9999/396 
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Ernest Bovyn werd op 16 maart 1906 geboren als zoon van Henri Bovyn en Alice Hamerlinck. Hij trad 
op 10 augustus 1929 in het huwelijk met Malvina Decroocq, die op 6 januari 1907 geboren werd. Ze 
stierf op 77-jarige leeftijd, op 4 december 1982, en werd vier dagen later begraven op het kerkhof van 
Sint-Amandsberg na een plechtigheid in de Sint-Pieterskerk van Gent. Ze woonden in de 
Scheldestraat te Sint-Amandsberg. Ernest Bovyn werd tewerkgesteld bij de COO vanaf 16 augustus 
1929 en was achtereenvolgens klerk, onderbureauchef, bureauchef en afdelingshoofd. Op 1 januari 
1958 begon hij officieel het ambt van ontvanger van de COO uit te voeren. Vijf jaar later, op 1 oktober 
1963, ging hij op pensioen.
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BRANS, Julien (°1892 - †1967) 
 
Julien Brans werd geboren op 25 juni 1892. Hij begon zijn carrière bij de COO op 16 februari 1946. Hij 
werd lid van het Bestendig Bureau. Daarnaast was hij secretaris bij de FSM Bond Moyson, lid van de 
beheerraad van de Volkskliniek, schepen van de stad Gent, provinciaal raadslid, erevoorzitter van de 
socialistische propagandaclub werkerswelzijn en bestuurslid van verschillende socialistische 
instellingen en maatschappijen en het gewestelijk comité der gemeenschappelijke actie. Hiervoor 
werd hij onder andere gedecoreerd met het speciaal mutualiteitsereteken eerste klas, het 
nijverheidsereteken eerste klas, een medaille eerste klas en een speciaal ereteken tweede klas. Bij 
zijn overlijden op 29 maart 1967 was hij eveneens officier in de Orde van Leopold. Hij kreeg drie 
dagen later een burgerlijke begrafenis en werd begraven op de stedelijke begraafplaats van de 
Brugsepoort.
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CLAEYS, Etienne (°? - †?) 
 
Onder de Duitse bezetting werd op 31 mei 1943 beslist door het schepencollege (aangezien de 
gemeenteraad door de Duitsers was geschorst) dat de COO opnieuw moest samengesteld worden. 
Daarnaast droeg ook de oprichting van Groot-Gent bij tot het bijeenroepen van een meer 
Duitsgezinde COO-administratie. Maar liefst zeven leden werden vervangen waar onder andere 
Etienne Claeys er één van was. Etienne Claeys woonde in de De Pintelaan 347 te Gent. Hij was op 
10 april 1944 erg geteisterd door de luchtaanval van 9 april 1944. Zijn mandaat werd, net zoals de 
mandaten van de zes anderen, na de bevrijding in september 1944 als onwettig beschouwd. De COO 
vergaderde vanaf dan opnieuw als voorheen.
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CLAEYS, Roger (°1924) 
 
Roger Claeys werd geboren op 3 januari 1924. Hij was in de eerste plaats arts, internist, maar werd 
vanaf 14 november 1969 ook gekozen om te zetelen in de COO en later OCMW. Hij nam echter op 12 
mei 1980 ontslag wegens werkoverlast. Hij was lid van het Bijzonder Comité Hospitaal De Bijloke en 
van het Bijzonder Comité Sint-Amandus. Daarnaast was hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit 
Gent in de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Geneeskunde. Op 19 september 1953 huwde hij 
Gabriëlle Vanham, sociaal verpleegkundige, en samen hadden ze een dochter Sabine in 1955. Ze 
woonden in de Bisschop Triestlaan 6.

7
 

 
 
CNUDDE, Désiré (°1884 - †?) 
 
Désiré Cnudde, geboren op 31 januari 1884 te Damprenig en werd op 29 december 1930 lid van de 
COO en vervulde dit ambt tot 30 juni 1947. Hij was eveneens schepen van de stad Gent voor sociale 

                                                 
4 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Bovyn Ernest 003-02-01/1/9999/421 

 Ernest 003-02-01/1/9999/421 
5 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Julien Brans 003-02-01/1/9999/473 
6 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Etienne Claeys 003-02-01/1/9999/721; Commissie van openbare onderstand Gent. Bestuurlijk 

verslag 1941-1944. pp. 1-2 
7 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Roger Claeys 003-02-01/1/9999/741 
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werken en openbaar onderwijs. Bij de bevrijding van de stad Gent in september 1944 werd hij 
aangehouden en geïnterneerd in Lokeren omdat er getwijfeld werd aan zijn vaderlandsliefde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Mede door de steun van zijn collega’s in de COO werd zijn aanhouding vrij 
snel opgeheven.
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COOREMAN, Henri (°1882 - †?) 
 
Henri Cooreman werd te Gent geboren op 13 oktober 1882. Naast zijn job als wisselagent was hij 
eveneens lid van de COO vanaf 29 februari 1934 tot 30 juni 1953, behalve tijdens de Duitse 
bezetting.

9
  

 
 
D’ASSELER, Jules (°1876 - †?) 
 
Jules d’Asseler werd geboren te Gent op 28 augustus 1876. Hij was advocaat en schepen in Gent en 
woonde in de Stropstraat 33. Daarnaast werd hij op 13 juli 1925 lid van de COO tot zijn ontslag op 4 
maart 1935.
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DAELS, Frans (°? - † ?) 
 
Frans Daels voerde de titel van professor doctor en was lid van de COO tussen 31 mei 1943 en 7 
september 1944. Hij woonde in de Sint-Pietersnieuwstraat 97 te Gent. Hij was een van de zeven 
nieuwe leden van de COO die door de Duitsgezinde elementen in de gemeenteraad werden 
benoemd. 
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DE BAETS, Joseph (°1911 - † ?) 
 
Joseph Maria Antoon Adolphe De Baets werd geboren te Knesslare op 16 augustus 1911. Hij woonde 
aan de Lousbergkaai 38. Hij was advocaat bij het hof van beroep te Gent en zetelde in de COO 
tussen 31 mei 1943 en 7 september 1944 en was eveneens een van de zeven mandatarissen van de 
COO die door de Duitsgezinde Gentse gemeenteraad werden aangeduid. Na de bevrijding verscheen 
hij voor de krijgsraad omdat hij verdacht werd de politiek van de vijand gediend te hebben, 
propaganda gemaakt te hebben voor de bezetter en lid te zijn geweest van een anti-Belgische 
instelling. De Baets was lid van het VNV en van “De Vlag”. De krijgsraad veroordeelde hem uiteindelijk 
tot 8 jaar hechtenis.
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DE BERSAQUES, Pierre (°1900 - † 1943) 
 
Pierre De Bersaques werd geboren in 1900, had een zoon Jean, woonde in de Kruisstraat 6 en was 
sinds 1937 plaatsvervangend lid van de COO van Gent. Hij was arts in het Bijlokehospitaal en werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers weggevoerd naar het concentratiekamp 
Büchenwald waar hij gevangenen moest verzorgen. Hij stierf er op 24 december 1943 op 43-jarige 
leeftijd na zeven maand gevangenschap. Op 29 juli 1945 werd een memoriaal gehouden ter zijner 
eer. Het gedenkteken dat speciaal voor hem werd opgericht hangt nog steeds in één van de 
inkomhallen van de Bijloke.
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8 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Cnudde Désiré 003-02-01/1/9999/783 
9 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Cooreman Henri 003-02-01/1/9999/842 ; Commissie van openbare onderstand van Gent. 

Jaarverslag 1953. p.1 
10 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van d’Asseler Jules 003-02-01/1/9999/965; Verslag over het bestuur en den toestand der stad 

Gent in 1935 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 21 december 1936. Gent: Volksdrukkerij, 1937, p. 112 
11 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Daels Frans 003-02-01/1/9999/947 ; Commissie van openbare onderstand Gent. Bestuurlijk 
verslag 1941-1944. pp. 1-2 
12 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Baets Joseph 003-02-01/1/9999/1005 
13 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Debersaques Pierre 003-02-01/1/9999/1028 
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DE BUDT-COPPIETERS (°? - † ?) 
 
De Budt-Coppieters was een plaatsvervangend lid van de COO vanaf 1937.
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DE CLERCQ-VAN NIEULAND, J. (°? - † ?) 
 
Mevrouw J. De Clercq-Van Nieuwland was lid van de COO van 1 juli 1971 tot aan de hervormingen tot 
OCMW.
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DE GROOTE, Edmond (°? - † ?) 
 
Edmond De Groote begon zijn carrière in de COO op 1 juli 1959 en woonrde in de Kapiteitstraat 12. 
Hij was vertegenwoordiger van de COO in de gemengde commissie van de Gentse Universiteit en de 
COO. Hij zetelde tot 30 juni 1965.
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DE HAERNE, Michel (°1868 - †1938) 
 
Michel Hyppolite Louis Marie Ghislain ridder de Haerne werd geboren in Turnhout op 23 juli 1868 en 
trouwde met Marie Josèphe Thérèse Ghislaine Vercruysse die voor hem stierf. Hij schopte het tot 
eerste voorzitter van het hof van Beroep in Gent en maakte ook carrière bij de COO. Hij was sinds 
december 1921 actief in de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Bij de hervorming tot COO van 
1925 was hij beheerder van de krankzinnigen tot 1928 en voogd van talrijke wezen. Na een 
langdurige ziekte stierf hij op 18 september 1938 en werd na de begrafenisplechtigheid in de Sint-
Michielskerk begraven op 22 september 1938. Bij zijn dood was hij grootofficier in de orde van 
Leopold en gedecoreerd met het burgerlijk kruis van de eerste klasse.
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DE HEMPTINNE, Henri (°1887 - † ?) 
 
Graaf Henri de Hemptinne werd geboren op 16 oktober 1887 en woonde in de Keizer Karelstraat 29. 
Hij was lid van de COO van 23 januari 1946 tot en met 30 juni 1953.
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DE KEYSER-BUYSSE (°1868 - † ?) 
 
Mevrouw De Keyser-Buysse werd geboren op 8 juli 1868 en woonde in de Keizer Karelstraat 94. Ze 
was in 1937 plaatsvervangend lid van de COO. Op 23 januari 1946 werd ze echter aangesteld als 
werkelijk lid van de COO ter vervanging van mevrouw Feyerick-de Kerchove. Ze legde de eed af op 
19 december 1947. De socialisten wilden in april 1947 echter vijf zetels in de COO waardoor mevrouw 
De Keyser-Buysse het logisch vond dat zij zich terug trok en de heer Leboucq zijn plaats behield. De 
heer Leboucq gaf echter een tijd later ook zijn ontslag en vanaf 1948 mocht ze hem vervangen 
waardoor ze opnieuw lid werd van de COO to 30 juni 1953.
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14 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1937 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 19 
december 1938. Gent: Volksdrukkerij, 1938, pp. 128-129 
15 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1971 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 18 december 1972. Gent: N.I.C.I., pp. 326-327 
16 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Groote Edmond 003-02-01/1/9999/1325; Commissie van openbare onderstand van Gent. 

Jaarverslag 1965. p.5 
17 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Haerne Michel 003-02-01/1/9999/1348 
18 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Hemptinne Henri 003-02-01/1/9999/1352; Commissie van openbare onderstand Gent. 

Jaarverslag 1946. p.1; Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1953. p.1 
19 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Keyser-Buysse 003-02-01/1/9999/1404; Verslag over het bestuur en den toestand der 
stad Gent in 1948 door het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 30 januari 1950. Gent: 
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DE MEULENAERE, Hendrik (°? - † ?) 
 
Hendrik De Meulenaere was lid van de onwettige commissie die tijdens de Duitse bezetting in 1943 tot 
stand was gekomen. Hij zetelde niet meer na de bevrijding van de stad in september 1944.
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DE NECK, Lucien (°1905 - †1974) 
 
Lucien De Neck werd geboren op 19 februari 1905 te Gent. Hij was advocaat bij het Hof van Beroep 
te Gent en lid van de COO van Gent van 1 juli 1947 tot 30 juni 1971. Hij werd erebeheerder van de 
COO. Daarnaast was hij ook (bestuurs-)lid van verschillende andere organisaties en verenigingen 
zoals de kerkfabriek en het genootschap van Sint-Vincentius a Paulo van de parochie van Sint-
Macharius te Gent, waarvan hij eveneens voorzitter was, en een aantal liefdadigheidswerken. Hij was 
commissaris van de NV ‘Ciments d’Obourg’ en de verzekeringsmaatschappij ‘Belgische Leeuw’. Hij 
overleed op 11 maart 1974 en werd op 16 maart begraven op het kerkhof van Sint-Amandsberg. Zijn 
verwezenlijkingen werden beloond met het ridderschap in de Orde van de Kroon.
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DENEVE, Albert (°1891 - †?) 
 
Albert Deneve (vaak ook geschreven als Denève) werd te Gent geboren op 20 mei 1891. Hij woonde 
in de Rabotstraat 57 of 59. Naast zijn beroep als bediende was hij plaatsvervangend lid van de COO 
sinds 29 december 1930. In 1934 werd hem echter gevraagd de heer Rogiest te vervangen en op 27 
juni van dat jaar legde hij de eed af als werkelijk lid van de COO. Op 25 september 1940 werd hij tot 
voorzitter van de COO verkozen hetgeen hij volhield tot 30 juni 1953. Zijn lange staat van dienst werd 
op 17 november gevierd in de lokalen van de handelsbeurs.
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DE PAUW, A. (°? - †?) 
 
A. De Pauw was lid van de COO van 1 juli 1971 tot 7 juli 1976 wanneer de hervormingen tot OCMW 
waren vervolledigd.
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DE ROO, A. (°? - †?) 
 
A. De Roo was plaatsvervangend lid in 1937.
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DE RUYCK, Gustaaf (°? - †?) 
 

                                                                                                                                                         
Volksdrukkerij, pp. 141-143: Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1937 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 19 december 1938. Gent: Volksdrukkerij, 1938, pp. 128-129 
20 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Meulenaere Hendrik 003-02-01/1/9999/1525 
21 Commissie van openbare onderstand Gent. Jaarverslag 1947. pp. 1-2; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1971 

door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 18 december 1972. Gent: N.I.C.I., pp. 326-

327 ; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Neck Lucien, 009-02-01/1/9999/1620 
22 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 

april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1934 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 9 december 1935. Gent: Volksdrukkerij, 1935, p. 131-132; Verslag over het 
bestuur en den toestand der stad Gent in 1940. Gent: Volksdrukkerij, p.124; Commissie van Openbare Onderstand van Gent. Jaarverslag 

1951. p.1; Commissie van Openbare Onderstand van Gent. Jaarverslag 1953. p.1; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Deneve 

Albert, 003-02-01/1/9999/1633 
23 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1971 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 18 december 1972. Gent: N.I.C.I., pp. 326-327 
24 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1937 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 19 
december 1938. Gent: Volksdrukkerij, 1938, pp. 128-129 
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Gustaaf de Ruyck was voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en werd op 29 december 1930 
benoemd tot plaatsvervangend lid van de COO.
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DE SPAEY, Emiel (°1904 - †1951) 
 
Emiel De Spaey werd geboren te Gent op 16 februari 1904. Hij werd benoemd tot lid van de COO op 
14 april 1947 waardoor zijn eerste mandaat reeds op 1 juli van datzelfde jaar kon aanvangen. Hij stierf 
vier jaar later, op 25 juli 1951 in het burgerlijk hospitaal. De begrafenisplechtigheid vond plaats op 28 
juli.
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DE VLIEGHER, Fernand (°1898 - †?) 
 
Fernand De Vliegher werd geboren op 23 december 1898. Hij werd op 1 juli 1947 benoemd als lid van 
de COO. Aan deze benoeming kwam een einde op 30 juni 1965.
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DE VUYST, Paul (°1919 - †?) 
 
Paul Etienne Achiel DeVuyst werd geboren te Merelbeke op 29 november 1919 als zoon van Petrus 
Jozef De Vuyst (°7 december 1887 te Borsbeke) en Maria Jozefa De Sadeleer (°17 november 1891 te 
Mere) en als kleinzoon van Petrus Joannes De Vuyst (°2 juli 1827 te Borsbeke). Na het lager 
onderwijs studeerde hij aan het Sint-Barbaracollege en het Sint-Lievenscollege te Gent. In 1938 
begon hij aan de opleiding rechten aan de Gentse universiteit om een carrière als advocaat te kunnen 
uitbouwen. Hij werd in 1940 echter opgeroepen bij het leger en raakte tijdens zijn legerdienst gekwetst 
aan de knieën waardoor hij het statuut van invalide verkreeg. In 1943 promoveerde hij tot doctor in de 
rechten en werd hij opgenomen aan de balie van Gent. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog 
kreeg hij echter de kans secretaris van de COO te worden. Om zijn kandidatuur te stellen moest hij 
verschillende documenten kunnen voorleggen zoals een bewijs dat hij doctor in de rechten was alsook 
een getuigschrift dat hij geen jood was. Zijn kandidatuur werd aanvaard en hij werd de officiële 
secretaris van de COO vanaf 28 juni 1944. In september van datzelfde jaar werd de stad Gent echter 
bevrijd en werd zijn benoeming onwettig verklaard tijdens de zitting van 7 februari 1945. Vanaf 8 
september 1944 werd hij geschorst wegens deze onwettige benoeming en wegens betrekkingen met 
anti-nationale elementen. De Krijgsraad veroordeelde hem tot 8 jaar hechtenis.
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DE WAELE, Jan (°1872 - †1935) 
 
Jean Eugène Adolphe De Waele werd geboren op 28 februari 1872 in Gent. Hij trouwde met Marie-
Louise Saelens. Op professioneel vlak was hij beheerder van de S. M. Vooruit, ondervoorzitter van de 
ambtelijke werkbeurs van de stad Gent en voorzitter of beheerder van meerdere maatschappijen zoals 
het kiesbureau van de socialistische partij, het coöperatief hotel en restaurant ‘De zon’ te Oostende, 
het coöperatief van voortbrengst ‘De Gentse bouwwerklieden’, de maatschappij voor het bouwen van 
werkmanswoningen ‘De goede werkmanswoning’ en de kredietmaatschappij voor het bouwen van 
woningen ‘Ons eigen huis’. Hij was eveneens lid van het Bureel van Weldadigheid van 30 december 
1912 tot aan de hervormingen tot COO en vanaf dan van de COO van Gent gedurende de periode 

                                                 
25 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 
april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220 
26 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1947 door het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 21 februari 1949. Gent: Volksdrukkerij, pp. 145-146; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Spaey 
Emiel 003-02-01/1/9999/1904 
27 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Vliegher Fernand 003-02-01/1/9999/1978 ; Verslag over het bestuur en den toestand der 

stad Gent in 1947 door het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 21 februari 1949. Gent: 
Volksdrukkerij, pp. 145-146.; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1965 door het kollege van burgemeester en 

schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 19 december 1966. Gent: N.I.C.I., p. 149 
28 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Vuyst Paul 003-02-01/1/9999/2050 
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1925-1935. Hij stierf op 30 december 1935 na een kortstondige ziekte en kreeg een burgerlijke 
begrafenis op 2 januari 1936 op het gemeentekerkhof van Brugse Poort.

29
 

 
 
DE WISPELAERE, Marie (°? - †?) 
 
Marie De Wispelaere werd plaatsvervangend lid in de COO van Gent op 29 december 1930. Ze 
woonde Bij Sint-Joseph 7. Op 20 januari 1945 werd ze tot werkelijk lid gepromoveerd. Na enkele 
maanden gaf ze haar benoeming op om vanaf 29 oktober 1945 in de Gentse gemeenteraad te kunnen 
zetelen.

30
 

 
 
DUCHENE, Ferdinand (°1897 - †?) 
 
Ferdinand Duchène werd geboren op 16 september 1897 in Brecht. Naast zijn werk als advocaat was 
hij ook lid van de COO van Gent, eerst als plaatsvervangend lid vanaf 29 december 1930, later ook 
als werkelijk lid door het overlijden van Jan de Waele in 1935. Op 13 januari legde hij de eed af en op 
de negenentwintigste van dezelfde maand kon hij reeds in dienst treden. Hij bleef lid van de COO aan 
zijn ontslag in september 1942. De reden voor zijn ontslag was zijn onvrede met de Duitsgezinde 
elementen in het Gentse stadsbestuur. Hij werd tot aan de bevrijding vervangen door de heer Elaut. 
Na de bevrijding zetelde hij opnieuw in de COO tot 30 juni 1965.

31
 

 
 
EECKMAN, Rachel (°1904 - †?) 
 
Rachel Eeckman werd geboren op 14 oktober 1904 en woonde in de Kongostraat 20. Ze was lid van 
de COO van 15 juni 1949 tot 30 juni 1971. Ze was ondermeer vertegenwoordigster van de COO in de 
beheercommissie van de vroedvrouwenschool van de Bijloke vanaf 1953 en lid van het 
beschermingscomité ‘Tehuis voor moeders’ van 1959 tot 1965.

32
 

 
 
ELAUT, Leon (°? - †?) 
 
Leon Elaut werd lid van de COO van Gent vanaf 3 september 1942, na het ontslag van de heer 
Duchène. Na de bevrijding in september 1944 werd zijn benoeming onwettig verklaard en zetelde hij 
niet langer in de COO van Gent.

33
 

 
 
FEYERICK-DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Mathilde (°1872 - †?) 
 
Gravin Mathilde Eugénie Ghislaine Marie de Kerchove de Denterghem werd te Gent geboren op 18 
februari 1872. Ze trad in het huwelijk met Léon Feyerick die voor haar stierf. Samen hadden ze een 
zoon, Yvan die ingenieur werd. Mevrouw de Kerchove de Denterghem was sinds 29 december 1930 
plaatsvervangend lid van de COO maar werd werkelijk lid van de Gentse COO op 9 maart 1934. Ze 
zette zich voornamelijk in voor het beschermcomité ‘Tehuis voor moeders’. Door 

                                                 
29 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1912 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. Hoste, 

1913, p. 158; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1935 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in 
zitting van 21 december 1936. Gent: Volksdrukkerij, 1937, p. 112; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Waele Jan 003-02-

01/1/9999/2062 
30 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 
april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Wispelaere Marie 003-02-

01/1/9999/2128 
31 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Duchène Ferdinand 003-02-01/1/9999/2311 ; Verslag over het bestuur en den toestand der 
stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-

220; tot en met Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1965. p.5 
32 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Eeckman Rachel 003-02-01/1/9999/2364 
33 Commissie van openbare onderstand Gent. Bestuurlijk verslag 1941-1944. pp. 1-2 
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oorlogsomstandigheden werd ze echter gedwongen Gent te verlaten. Ze gaf haar ontslag op 5 
augustus 1945.

34
 

 
 
FOELE, Cyriel (°? - †?) 
 
Cyriel Foele was gemeenteraadslid en plaatsvervangend lid van de COO van Gent vanaf 29 
december 1930.

35
 

 
 
FOL, Julien (°1872 - †1945) 
 
Julien Jacques Paul Marie Fol werd te Gent geboren op 20 oktober 1872. Na het overlijden van zijn 
eerste vrouw Esther Renaert, hertrouwde hij met Henriette Van Coillie. Hij woonde in de 
Predikeerenstraat 10. Hij zat de arbeidsrechtbank voor en was gemeenteraadslid in Gent. Bovendien 
zetelde hij vanaf 29 december 1930 in de COO als plaatsvervangend lid en vanaf 16 mei 1938 als 
werkelijk lid ter vervanging van Emiel Steyaert. De heer Fol was eveneens lid van de hoge raad van 
nijverheid en handel en van het comité ‘God en vaderland’. Hij was voorzitter-regisseur van de 
dramatische kunst gedurende 27 jaar. Zijn vele activiteiten leverden hem verscheidene eretekens op 
zoals het ridderschap in de Orde van Leopold en de Orde van de Kroon en het burgerkruis eerste 
klas. Hij overleed op 6 december 1945 en kreeg een begrafenisplechtigheid in de Sint-Michielskerk op 
11 december.

36
  

 
 
FORTIE, Gaston (°1913 - †?) 
 
Gaston Fortie werd geboren te Mariakerke op 3 mei 1913 als zoon van Henri Fortie en Louise De 
Landtsheere. Hij trouwde op 16 augustus 1945 met Andrea De Bruyne (°29 maart 1915). Ze woonden 
in de Vlaanderenstraat 37, Lijnwaadstraat 18 en Kloosterstraat 27. Hij trad in dienst bij de COO van 
Gent op 1 januari 1939 als klerk op proef. Op 1 januari 1940 werd hij officieel klerk. Daarna was hij 
achtereenvolgens onderbureauchef, bureauchef en afdelingshoofd. Op 1 april 1964 werd hij benoemd 
tot ontvanger van de Gentse COO nadat hij sinds oktober 1963 waarnemend ontvanger was 
geworden. Op 1 januari 1975 ging hij op pensioen.

37
 

 
 
FRAEYS, Hubert (°1862 - †1932) 
 
Hubert Polydore Marie Thérèse Fraeys werd geboren op 27 november 1862 te Torhout en trouwde 
met Julia de Brouckère. Hij was advocaat bij het Gentse Hof van Beroep, voorzitter van het tribunaal 
van oorlogsschade te Gent, gemeentelijk raadgever van de stad Gent, voorzitter van de 
administratieve commissie van het Openbare fonds der leningen, lid van de administratieve 
commissies van het koninklijk atheneum en de staatsmiddenschool en de gemeentelijke 
normaalschool voor jonge meisjes en secretaris van de liberale associate van Gent-Eeklo. Op 11 april 
1921 werd hij lid van het BW. Door de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging van de 
politieke partijen in het BW werd het mandaat van Hubert Fraeys op 12 december 1921 niet 
vernieuwd. Hij werd later lid van de COO op 29 december 1930. Nog geen twee later, op 20 juli 1932, 
stierf hij te Zaffelare na een lange ziekte en werd begraven in intieme kring. Gedurende zijn leven 
werd hij gedecoreerd met verschillende medailles zoals het burgerlijk kruis van eerste klasse en 

                                                 
34 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Feyerick Léon 003-02-01/1/9999/2428; Verslag over het bestuur en den toestand der stad 
Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; 

tot en met Commissie van openbare onderstand Gent. Jaarverslag 1946. p.1 
35 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 
april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220 
36 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Fol Julien 003-02-01/1/9999/2442 
37 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Fortie Gaston 003-02-01/1/9999/2449 
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medaille van de nationale restauratie 14-18. Bovendien werd hij ook tot officier in de Orde van 
Leopold benoemd.

38
 

 
 
FRIS, R. (°? - †?) 
 
R. Fris was vanaf 1937 plaatsvervangend lid in de Gentse COO.

39
 

 
 
GABRIEL, G. (°? - †?) 
 
G. Gabriel was vanaf 1937 plaatsvervangend lid in de Gentse COO.

40
 

 
 
GLUCKERS, Guillame (°? - †?) 
 
Guillaume Gluckers, een bediende, was plaatsvervangend lid in de Gentse COO vanaf 30 december 
1930 maar was dit al niet meer in 1937.

41
 

 
 
HACQUAERT, Robert (°1905 - †?) 
 
Robert Hacquaert, arts, werd geboren op 20 februari 1905. Hij woonde in de President Rooseveltlaan 
35. Hij zetelde in de Gentse COO vanaf 1 juli 1947 tot aan zijn ontslag op 5 november 1969. Hij was 
afgevaardigde van de COO in de gemengde commissie van de Gentse universiteit en de COO en 
vertegenwoordigde de COO in de beheercommissie van de vroedvrouwenschool van de Bijloke.

42
 

 
 
HANNINCK, Karel (°1867 - †1944) 
 
Karel Hannick werd geboren te Gent op 15 oktober 1867 en had een zoon Paul. Hij woonde in de 
Rooigemlaan 387. Hij was gemeenteraadslid en werd plaatsvervangend lid van de Gentse COO op 29 
december 1930. Na het overlijden van de heer d’Asseler werd hij benoemd tot werkelijk lid op 1 april 
1935. Hij verbleef in 1939 voor rust in het geneeskundig gesticht Sint-Joseph te Sleidinge. Zijn zoon, 
Paul, meldde op 25 december 1944 het overlijden van zijn vader aan de Gentse COO.

43
 

 
 
HECKERS-VAN STRAETEN, J. (°? - †?) 
 
Mevrouw J. Heckers-Van Straeten, een schoolopzienster, was werkelijk lid van de Gentse COO van 
29 december 1930 tot 1936.

44
 

 
 
HERMAN-MICHIELSENS, Lucienne (°1926 - †1995) 
 

                                                 
38 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 1010-1014; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Fraeys Hubert 003-02-
01/1/9999/2464 
39 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1937 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 19 

december 1938. Gent: Volksdrukkerij, 1938, pp. 128-129 
40 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1937 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 19 

december 1938. Gent: Volksdrukkerij, 1938, pp. 128-129 
41 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 
april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220 
42 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Hacquaert Robert 003-02-01/1/9999/2672 
43 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Hanninck Karel 003-02-01/1/9999/2701 
44 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 

april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1936 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 22 november 1937. Gent: Volksdrukkerij, 1938, p. 121 
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Lucienne Herman-Michielsens werd geboren op 13 maart 1926. Ze was werkelijk lid van de COO van 
20 september 1971 tot aan de hervormingen van de COO naar het OCMW. Haar naam is 
onlosmakelijk verbonden met de abortusstrijd. Zij diende het wetsvoorstel in waarmee in 1990 abortus 
legaal werd in België. Ze overleed op 22 januari 1995.

45
 

 
 
JACOBS-BLANCHAERT (°? - †?) 
 
Mevrouw Jacobs-Blanchaert, gemeenteraadslid van de stad Gent, werd op 29 december 1930 
plaatsvervangend lid in de Gentse COO. Tussen 1937 en 30 juni 1947 was ze werkelijk lid.

46
 

 
 
JOURET, Etienne (°? - †?) 
 
Etienne Jouret, raadsheer bij het hof van beroep, werd plaatsvervangend lid van de Gentse COO op 
29 december 1930. Op 9 augustus 1932 legde hij de eed af als werkelijk lid en zetelde in de COO tot 
aan zijn ontslag op 7 juni 1934.

47
  

 
 
LEBOUCQ, Georges (°? - †1951) 
 
Professor Georges Leboucq werd op 30 juli 1934 lid van de COO en werd ook meteen tot voorzitter 
verkozen. Hij woonde in de Leopold II laan 11. Hij gaf zijn ontslag als lid en voorzitter van de COO op 
8 december 1947 omdat de socialisten in april 1947 vijf zetels in de COO wilden. Hij overleed op 8 
januari 1951.

48
 

 
 
MASSEEUW, Edouard (°? - †?) 
 
Edouard Masseeuw was lid van COO tussen 31 mei 1943 en 7 september 1944. Hij was een van de 
zeven nieuwe leden die door de Duitsgezinde elementen in de gemeenteraad werden benoemd.

49
 

 
 
MOLITOR, Albert (°1879 - †1948) 
 
Albert Molitor werd geboren te Oudenaarde op 17 juni 1879 en huwde Louise Heynderyckx. Samen 
kregen ze drie kinderen Madeleine, Jacques en nog een dochter die met Henri Mertens trouwde. Hij 
werd advocaat bij het hof van beroep te Gent en zette zich voor verschillende initiatieven in zoals voor 
het ‘oeuvre du grand air pour les petits’ waarvan hij voorzitter was. Hij was bovendien secretaris van 
het Bureel van Weldadigheid van 1 juli 1909 en later van de COO tot 30 juni 1946. Na 37 jaar dienst 
werd hij op 19 juni 1946 geëerd en mocht hij zich eresecretaris noemen. Hij was geen secretaris van 
de Gentse COO van juni tot augustus 1944 aangezien hij op pensioen gesteld werd door de Duitsers 
en vervangen werd door een oorlogssecretaris, Paul De Vuyst. Na de bevrijding in september 1944 
werd zijn benoeming echter in ere hersteld. Bovendien had Albert Molitor reeds in 1922 een medaille 
van koning Albert ontvangen, was hij benoemd tot ridder in de Orde van de Kroon en officier in de 
Orde van Leopold. Hij stierf op 26 december 1948 en werd vier dagen later begraven op het kerkhof 
van de Brugsepoort.

50
 

                                                 
45 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1971 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 
aangeboden in zitting van 18 december 1972. Gent: N.I.C.I., pp. 326-327 
46 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1976 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 6 juni 1977. Gent: N.I.C.I., p. 360 
47 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 

april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Jouret Etienne 003-02-01/1/9999/2942 
48 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1948 door het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 
aangeboden in zitting van 30 januari 1950. Gent: Volksdrukkerij, pp. 141-143; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Leboucq 

Georges 003-02-01/1/9999/3096 
49 Commissie van openbare onderstand Gent. Bestuurlijk verslag 1941-1944. pp. 1-2 
50 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1916 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 27 

augustus 1917. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 99-100; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Molitor Albert 003-02-01/1/9999/3438 
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NEYRINCK, Henri (°? - †?) 
 
Henri Neyrinck werd aangesteld als lid van de Gentse COO vanaf 14 april 1967 en bleef dit tot de 
hervormingen van de COO naar het OCMW. Daarnaast was hij sinds 10 maart 1978 commissaris bij 
de S.M. Vooruit.

51
 

 
 
OPDEBEECK, Ward (°? - †?) 
 
Ward Opdebeeck, advocaat, was lid van de Gentse COO tussen 31 mei 1943 en 7 september 1944. 
Hij was een van de zeven nieuwe leden die door de Duitsgezinde elementen in de gemeenteraad 
werden benoemd.

52
 

 
 
PANCOCK, Jan (°1861 - †1929) 
 
Jan Pancock (of Pankock) werd geboren op 6 maart 1861 te Gent. Hij was lid van het Bureel van 
Weldadigheid sinds 30 december 1910 en van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen sinds 13 
januari 1919. Na de hervormingen tot COO bleef hij zetelen tot aan zijn dood op 17 november 1929 na 
een kortstondige ziekte. Hij werd 3 dagen later begraven.

53
  

 
 
PANTE, Julius (°? - †?) 
 
Julius Pante, gemeenteraadslid, was plaatsvervangend lid van de Gentse COO vanaf 29 december 
1930.

54
 

 
 
PIENS, Julien (°1934 - †1984)  
 
Julien Piens werd geboren op 14 mei 1934 te Gent. Hij trouwde met Lisette D’hondt waarmee hij een 
zoon had, Jean Pierre Joseph Julien Piens, die werd geboren op 2 juli 1955 en na een ongeval in 
Zwitserland stierf op 7 augustus 1973. Hij woonde in de Citadellaan 24. Julien Piens zetelde vanaf 1 
juli 1971 in de COO tot de hervormingen naar het OCMW. Hij stierf te Gent op 22 september 1984 en 
werd op 27 september 1984 begraven op het kerkhof van Ledeberg.

55
 

 
 
ROBERT, Gilbert (°? - †?) 
 
Gilbert Robert was lid van de COO van 24 november 1970 tot 1 juli 1971.

56
 

 
 
ROGIEST, Louis (°1881 - †1934) 
 
Louis (of Lodewijk of Ludovicus-Franciscus) Rogiest werd geboren op 10 mei 1881. Hij huwde Melanie 
Van Hee. Hij werd lid van het Bureel van Weldadigheid op 12 december 1921. Hij was eveneens lid 
van de provicieraad, gemeenteraad, de Commissie der Stedelijke Werkbeurs, de bond van het Heilig 

                                                 
51 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Neyrinck Henri 003-02-01/1/9999/3546 
52 Commissie van openbare onderstand Gent. Bestuurlijk verslag 1941-1944. pp. 1-2; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van 

Opdebeeck Ward 003-02-01/1/9999/3606 
53 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1929 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 16 

februari 1931. Gent: Volksdrukkerij, 1931, p. 236; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Pancock Jan 003-02-01/1/9999/3632 
54 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 
april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220 
55 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Piens Julien 003-02-01/1/9999/3700 
56 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Robert Gilbert 003-02-01/1/9999/3854 
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Hart en de kerkraad van Sint-Jan-Baptist. Hij was bestuurder van ‘Volksliefde’. Hij werd vereerd met 
de Zilveren Palm in de kroonorde en een ereteken tweede klas der Mutualiteit. Na de hervormingen tot 
de COO zetelde hij eveneens, tot aan zijn overlijden op 20 juni 1934. Hij werd op 22 juni 1934 
begraven in de kerk van de Heilige Jan-Baptist.

57
 

 
 
RONSE-ROEGIERS, Madeleine (°? - †1949) 
 
Madeleine Ronse-Roegiers werd aangesteld in de Gentse COO ter vervanging van Marie De 
Wispelaere op 20 februari 1946. Ze zetelde tot aan haar overlijden op 4 mei 1949.

58
 

 
 
SCHEEMACKER, Polydoor (°1912 - †?) 
 
Polydoor Scheemacker werd geboren op 11 februari 1912 en was lid van de COO van 1 juli 1947 tot 
30 juni 1959. 
 
 
SCOHY-SAUREL, Gontran (°1914 - †1988) 
 
Gontran Irma Scohy-Saurel werd geboren te Merksem op 25 juni 1914 als zoon van Georges Scohy 
en Virginie Saurel. In 1919 verhuisde het gezin naar Gent, hij woonde in de Parklaan 18 (later 42). Als 
jongeman werd hij vrijgesteld van militaire dienst, ondanks het feit dat hij tot de lichting van 1934-1937 
behoorde, wegens ‘lichaamsongeschiktheid’. Op 8 oktober 1945 stelde hij zich kandidaat als stagiair 
voor het ambt van secretaris van de COO. Bij deze kandidatuur werden enkele documenten gevoegd 
zoals een getuigschrift van zijn doctoraat in de rechten aan Universiteit van Brussel en enkele private 
getuigschriften van L. Cerckel, ereontvanger van de registratie te Brussel en van Meester E. Troch, 
notaris te Gent. Hij werd de nieuwe secretaris vanaf 1 januari 1946, na het ontslag van Albert Molitor. 
Enkele maanden later werd hij vast benoemd, namelijk op 17 april 1946. Hij ging op pensioen op 31 
januari 1979. Zijn carrière leverde hem de titel van eresecretaris op alsook een Burgerlijke medaille 1

e
 

klasse en een burgerlijk ereteken. Bovendien werd hij ridder in de kroonorde. Hij overleed op 28 
september 1988 in het ziekenhuis Maria-Middelares en werd op 3 oktober begraven in de Sint-
Pauluskerk.

59
 

 
 
SERCK, André (°? - †?) 
 
André Serck was lid van de COO van 1 juli 1953 tot 30 juni 1971.

60
 

 
 
STEYAERT, Emile (°? - †1938) 
 
Emile Steyaert was lid van de commissie van burgerlijke godshuizen van 14 februari 1910 tot de 
hervormingen naar de COO. Hij zetelde in de COO tot aan zijn overlijden op 5 mei 1938.

61
 

 
 
TYTGAT, Jean (°? - †?) 

                                                 
57 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 
van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 1010-1014; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1934 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 9 december 1935. Gent: Volksdrukkerij, 1935, p. 131-132; Archief OCMW 

Gent, personeelsdossier van Rogiest Louis 003-02-01/1/9999/3898 
58 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1946 door het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 20 april 1948. Gent: Volksdrukkerij, p. 108; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1949 door 

het college van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 18 december 1950. Gent: Volksdrukkerij, pp. 155-
156; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Ronse-Roegiers Madeleine 003-02-01/1/9999/3857 
59 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Scohy-Saurel Gontran 003-02-01/1/9999/4076 
60 Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1953. p.1; Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1971. 
p.1; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Serck André 003-02-01/1/9999/4100 
61 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Steyaert Emile 003-02-01/1/9999/4255 



   
Archief OCMW Gent 

Neermeerskaai 1b 
9000 Gent 

 

13 

 

13 

 
Jean Tytgat werd benoemd tot lid van de COO op 1 juli 1953 en werd meteen verkozen tot voorzitter. 
Hij nam ontslag op 1 november 1964. Hij kreeg de titel van erevoorzitter van de COO.

62
 

 
 
VAN CAMPENHOUT, Elisabeth (°? - †?) 
 
Elisabeth Van Campenhout was lid van de Gentse COO van 1 juli 1971 tot aan de hervormingen naar 
het OCMW.

63
 

 
 
VAN DEN BRANDE, Henri (°1905 - †?) 
 
Henri Gaston Van Den Brande, een bediende, werd geboren op 3 oktober 1905 als zoon van August 
Van Den Brande en Emilie Megroot. Hij trouwde op 18 februari 1933 met Madeleine Dervaes (°8 juni 
1908 en †20 mei 1963). Samen hadden ze twee kinderen, een zoon Hugo en een dochter die trouwde 
met Daniel Musschoot. Hij begon zijn carrière bij de Gentse COO vanaf maart 1962. Hij was 
afgevaardigde van de COO in de beheerraad van de Gentse maatschappij voor huisvesting. Hij bleef 
zetelen in de COO tot aan de hervormingen tot het OCMW.

64
 

 
 
VAN ELEWIJCK, Theo (°? - †?) 
 
Ridder Theo van Elewijck, procureur-generaal, zetelde in het Bureel van Weldadigheid vanaf 5 
september 1921 en in de Gentse COO tussen 29 december 1930 en 30 juni 1947.

65
 

 
 
VAN HECKE, Gustaaf (°? - †?) 
 
Gustaaf Van Hecke werd tot lid van de Gentse COO benoemd op 1 juli 1953. Hij nam ontslag omwille 
van persoonlijke redenen op 21 november 1970.

66
 

 
 
VAN HEDDEGHEM, Alfred (°1898 - †1990) 
 
Alfred Van Heddeghem werd geboren te Gent op 27 oktober 1898 als zoon van Pierre Van 
Heddeghem en Colette Van Bambrugge. Hij trad op 16 augustus 1924 in het huwelijk met Angèle De 
Kneef (°12 april 1903 te Ledeberg). Samen kregen ze een zoon, André Pierre Emile (°12 juni 1927). 
Op 16 september 1915 werd hij benoemd tot onderbureauchef en daarna achtereenvolgens tot 
bureauchef, hoofd van het secretariaat en adjunct-secretaris van de COO en uiteindelijk tot ontvanger 
van de COO vanaf 1 juni 1949. Hij mocht eveneens de titel van ereontvanger van de COO toevoegen 
aan zijn palmares. Op 1 januari 1958 ging de heer Van Heddeghem op pensioen. Bij zijn overlijden op 
3 mei 1990 was hij officier in de orde van Leopold. Hij werd begraven op het kerkhof van de 
Brugsepoort.

67
 

 
 

                                                 
62 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Tytgat Jean 003-02-01/1/9999/4444 
63 Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1971. p.1; tot en met Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 
1976 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 6 juni 1977. Gent: N.I.C.I., p. 360 
64 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Den Brande Henri 003-02-01/1/9999/4703; Verslag over het bestuur en den toestand der 

stad Gent in 1976 door het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 6 juni 1977. Gent: N.I.C.I., 
p. 360 
65 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 

april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het 
schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 1010-1014; Verslag over het 

bestuur en den toestand der stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 april 1932. Gent: 

Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-220; Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1947. pp. 1-2 
66 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Hecke Gustaaf 003-02-01/1/9999/5105 
67 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Heddeghem Alfred 003-02-01/1/9999/5123 
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VAN SCHOOTE, Jan (°? - †?) 
 
Jan Van Schoote was lid van de Gentse COO van 1 juli 1971 tot hervormingen tot het OCMW.

68
 

 
 
VAN VLAENDEREN, Adolf (°1880 - †1943) 
 
Adolf Van Vlaenderen werd geboren te Gent op 9 oktober 1880. Hij huwde Leonia-Maria Verlodt (°25 
februari 1877). Hij was voorzitter van de christene katoenbewerkers en maakte daarnaast vanaf 29 
december 1930 deel uit van de Gentse COO tot aan zijn dood op 22 juli 1943. Hij werd begraven op 
26 juli.

69
 

 
 
VANDENHAUTE, Denise (°? - †?) 
 
Denise Vandenhaute was lid van de Gentse COO van 1 juli 1965 tot aan de hervormingen tot het 
OCMW. Ze was onder andere vertegenwoordigster van de COO in het overlegcomité van de Diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigster van de COO in de 
werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid en van het gezin, de hoge raad voor de derde 
leeftijd, het comité voor verzoening en lid van het bijzonder comité van het hospitaal de Bijloke.

70
 

 
 
VANDER STEICHEL, Marcel (°? - †?) 
 
Marcel Vander Steichel was lid van de Gentse COO tussen 1 juli 1953 en 30 juni 1959.

71
 

 
 
VERLEZ, Jules (°1881 - †1947) 
 
Jules-Macaire Verlez, bediende, werd geboren op 30 oktober 1881 en trouwde met Marie-Madeleine 
Vervaet. Samen hadden ze twee kinderen, Angèle en René. Hij was gemeenteraadslid van de stad 
Gent, secretaris van de mutualiteit Bond Moyson en oud-strijder 1914-1918. Op 13 maart 1931 werd 
hij lid van de COO en zetelde tot aan zijn dood. Hij overleed op 30 januari 1947 na een langdurige 
ziekte in het burgerlijk hospitaal en werd op 1 februari 1947 begraven op het kerkhof van de 
Brugsepoort. Hij werd vereerd met het kruis van de Ijzer, kreeg een gouden medaille in de kroonorde, 
een ereteken mutualiteit eerste klas en een herinneringsmedaille.

72
 

 
 
VERMEULEN, Albert (°1916 - †1962) 
 
Albert Octaaf Vermeulen werd geboren op 1 april 1916 als zoon van Georges Emiel Vermeulen (°11 
februari 1889), een timmerman, en Marie Vlerick (°21 januari 1887), een dienstmeid bij de heer Albert 
Eggermont. Zijn broer Maurice werd geboren op 26 augustus 1921. Na de dood van zijn vader in 
december 1922 werd hij samen met zijn broer in het gesticht voor wezen in Sint-Kruis te Brugge 
ondergebracht en vanaf 8 augustus 1925 in het tehuis aan de Martelaarslaan. Op 20 februari 1934 
verliet hij het tehuis om te werken als commis de cuisine in het hotel ‘Chapeau rouge’ in Gent. Kort 
daarna deed hij dienst als beroepsmilitair. Hij verwierf na enkele jaren de graad van opperwacht 
meester. Tijdens de veldtocht van 1940 werd hij gevangen genomen. De periode van 
krijgsgevangenschap knakte zijn gezondheid. Na de oorlog nam hij dienst als Winterhulp. Op 6 april 
1959 werd hij door de Gentse gemeenteraad tot lid van de COO benoemd zodat hij effectief lid kon 

                                                 
68 Commissie van openbare onderstand van Gent. Jaarverslag 1971. p.1; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1976 door 

het kollege van burgemeester en schepenen den gemeenteraad aangeboden in zitting van 6 juni 1977. Gent: N.I.C.I., p. 360 
69 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Vlaenderen Adolf 003-02-01/1/9999/5524; Verslag over het bestuur en den toestand der 
stad Gent in 1931 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 april 1932. Gent: Volksdrukkerij, 1932, pp. 218-

220; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1941, 1942, 1943 en 1944. Gent: Volksdrukkerij, p. 142 
70 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Vandenhaute Denise 003-02-01/1/9999/4757 
71 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Vander Steichel Marcel 003-02-01/1/9999/4885 
72 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Verlez Jules 003-02-01/1/9999/5728 
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worden op 1 juli 1959. Daarnaast was hij secretaris-schatbewaarder van het verbond der christelijke 
mutualiteiten van het arrondissement Gent, van de VZW medico therapeutische klinieken ‘rerum 
novarum’, van de VZW ‘vrede en broederliefde’, van de VZW ‘christelijke mutualistische voorzorg’ en 
van de controlecommissie der mutualiteit ‘Volksliefde’. Hij trouwde met Clementine Roelandt waarmee 
hij drie kinderen had, Lucien, Maurice en een dochter die trouwde met Aimé Baert. Hij zetelde in de 
COO tot aan zijn overlijden op 16 februari 1962. Hij werd begraven in de Sint-Pieterskerk op 21 
februari 1962.

73
 

 
 
VERSCHRAEGHEN, Arthur (°? - †1930) 
 
Arthur Verschraeghen, gemeenteraadslid, was lid van de COO van 30 december 1929 tot aan zijn 
overlijden nog geen jaar later op 26 april 1930.

74
  

 
 
VERSPEETEN, Armand (°1910 - †2001) 
 
Armand Verspeeten werd op 23 april 1910 geboren.

 
Op 19 september 1951 werd hij aangesteld als lid 

van de COO en op 1 juli 1971 als voorzitter. Hij bleef zetelen tot aan de hervorming van de COO tot 
het OCMW. Hij overleed op 15 november 2001.

75
 

 
 
VERSTRAETE, Marcel (°? - †?) 
 
Marcel Verstraeten, gemeenteraadslid van de stad Gent, werd op 17 november 1964 aangesteld als 
lid en voorzitter van de Gentse COO. Hij woonde in de Frère-Orbanlaan 293. Hij nam ontslag op 14 
september 1971 omdat hij het te druk had in zijn eigen bedrijf en omwille van familiale redenen.

76
 

 
 
VERWEEN, Theofiel (°1927 - †?) 
 
Theofiel Verween werd geboren te Gent op 14 januari 1927 als zoon van Pieter Verween en 
Clemence Van Geertruye. Hij trouwde met Rachel De Ruck (°4 januari 1927 te Gent) op 27 juli 1949, 
een bediende. Samen hadden ze twee kinderen Mireille (°30 juli 1951) en Guy (°28 februari 1956). Op 
1 december 1944 werd hij in dienst genomen bij de Gentse COO als bediende. Daarna werd hij 
achtereenvolgens gepromoveerd tot opsteller, onderbureauchef, bureauchef en uiteindelijk tot 
ontvanger van de COO op 1 januari 1975. Hij werd eveneens penningmeester van de 
verzorgingsinstelling “De Bijloke” op 4 december 1974.

77
 

 

                                                 
73 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Vermeulen Albert 003-02-01/1/9999/5776; Archief OCMW Gent, dossier Tehuis Prins Filip 

van Vermeulen Albert 006-02/1/2010/1732 
74 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Verschraeghen Arthur 003-02-01/1/9999/5824 
75 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Verspeeten Armand 003-02-01/1/9999/6428; Commissie van openbare onderstand van Gent. 

Jaarverslag 1951. p.1; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1976 door het kollege van burgemeester en schepenen den 
gemeenteraad aangeboden in zitting van 6 juni 1977. Gent: N.I.C.I., p. 360 
76 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Verstraete Marcel 003-02-01/1/9999/5857 
77 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Verween Theofiel 003-02-01/1/9999/5897 
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Leden van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BG) 
 
BAUDEWYN (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Baudewyn. Op 20 november 1918, na de Duitse 
nederlaag, hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

78
  

 
 
BODDAERT, Richard (°1835 - †1909) 
 
Richard Boddaert werd geboren in het jaar 1835 en was gehuwd met Emma Voisin (†1 juli 1896). Ze 
woonden in de Onafhankelijkheidslaan 9. Hij was doctor in de natuurwetenschappen, geneeskunde en 
chirurgie en werd later professor emeritus aan de Gentse universiteit. Hij werd adjunct-geneesheer 
van de godshuizen op 16 juni 1880 en titelvoerend geneesheer van het burgerlijk ziekenhuis op 28 
februari 1885. Bovendien was hij voorzitter van de Koninklijke academie van geneeskunde van Gent. 
Hij vervoegde de BG op 28 december 1893 en maakte er deel van uit tot aan zijn overlijden op 8 
augustus 1909. Hij werd begraven op het kerkhof van Sint-Amandsberg.

79
 

 
 
BLOMMAERT, Victor (°1863 - †?) 
 
Victor Blomaaert werd geboren te Sint-Maria-Hoorebeke op 21 maart 1863 als zoon van Vital en 
Eugenie Vander Haeghen. Hij is nooit getrouwd en woonde in de Leopoldlaan 27. Op 28 oktober 1886 
werd hij benoemd in de BG en vanaf 7 juli 1899 was hij inspecteur der goederen. Hij gaf zijn ontslag 
op 27 september 1922, ingegaan vanaf 1 oktober. Hij werd geëerd met een burgerlijke medaille eerste 
klas op 3 februari 1912.

80
 

 
 
CALLIER, Gustave (°1819 - †1863) 
 
Gustave Callier werd geboren op 18 februari 1819 als zoon van een bemiddeld koopman. Hij was 
hoogleraar filosofie, lid van de gemeenteraad en schepen. Hij werd op 18 december 1861 lid van de 
BG en zetelde tot aan zijn overlijden op 9 september 1863.

81
 

 
 
CALLIER, Hippoliet (°? - †?) 
 
Hippoliet Callier, advocaat, werd lid van de BG op 27 februari 1891. Hij woonde in de Savaanstraat 
52. Na het overlijden van graaf de Kerchove de Denterghem in 1906 werd hij voorzitter van de BG. In 
het jaar 1918 moest de hele commissie ontslag nemen door de Duitse bezetter. Hippoliet Callier deed 
dit vrijwillig op 22 mei omwille van zijn gevoel van vaderlandsliefde. In 1919 trok hij zich terug wegens 
gezondheidsproblemen.

82
 

 
 
CARELS-VAN LOO, Alfons (°? - †1914) 

                                                 
78 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
79 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1908 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 

25juli 1910. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1910, pp.192-194; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Boddaert Richard 003-02-

01/1/9999/320 
80 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Blommaert Victor 003-02-01/1/9999/304 
81 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 27 septembre 1862. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 37; Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 17 septembre 

1864. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 32 
82 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 
van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Callier Hippoliet 003-02-

01/1/9999/618 
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Alfons Carels-Van Loo werd op 29 december 1902 door de gemeenteraad benoemd als lid van de 
BG. Hij zetelde tot aan zijn overlijden in 1914.

83
 

 
 
CEUTERICK, Albert (°1860 - †?) 
 
Albert Ceuterick werd geboren te Zottegem op 6 januari 1860. Hij werd op 24 april 1911 tot lid van het 
BW benoemd en op 5 juli verkozen tot voorzitter van het BW. Op 22 november 1916 moest hij door de 
oorlogsomstandigheden ontslag nemen en de stad verlaten. Tijdens de zitting van 18 december 1916 
werd hij vervangen door Marc Baertsoen.

 
Hij trad in dienst bij de BG op 15 december 1919 tot aan de 

hervormingen tot de COO in 1925.
84

 
 
 
D’HANE DE STEENHUYSE, Eugène (°1793 - †?) 
 
Eugène d'Hane de Steenhuyse, zoon van Jean-Baptiste, werd geboren in Gent op 5 juni 1793. Hij was 
een Belgisch edelman en burgemeester van Elene. Hij was katholiek provincieraadslid van 1836 tot 
1846 en zetelde als lid van de BG voor het beheer van de gevangenissen in Gent. Eugène d’Hane de 
Steenhuyze was zeker in 1847 al lid van de BG. In 1848 trok hij zich terug omwille van 
gezondheidsproblemen, nadat hij zich jaren had ingezet voor de BG. Hij stierf op 29 mei 1853.

85
 

 
 
D’HANE DE STEENHUYSE, Jean-Baptiste (°1757 - †1826) 
 
Jean-Baptiste d’Hane de Steenhuyse, vader van Eugène, werd geboren in Gent op 24 augustus 1757. 
In 1807 werd hij lid van de BG. Hij stierf op 17 januari 1826. 
 
 
DE BAST, Camille (°? - †1872) 
 
Camille De Bast werd benoemd tot lid van de BG na het ontslag van de heer Vande Woestyne op 11 
juni 1863. Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 18 mei 1872.

86
 

 
 
DE BAST, Camiel (°? - †?) 
 
Camiel De Bast, senator, trouwde met Hortense Pauline De Hert (°19 november 1819 en †7 
november 1899). Hij werd benoemd tot lid van de BG op 12 november 1897. In de zitting van 14 
februari 1910 werd zijn mandaat echter niet vernieuwd.

 
Na het overlijden van Alfons Carels-Van Loo 

besloot de BG opnieuw een beroep te doen op Camiel De Bast en zijn mandaat werd bekrachtigd op 
30 mei 1914. Op 12 december 1921 werd hij vervangen door Michel de Haerne.

87
 

                                                 
83 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1902 door het schepencollege den gemeenteraad 
aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1903, p. 140; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1914 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. Hoste, 1915, pp. 158-160; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Carels-
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84 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1916 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 27 

augustus 1917. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 99-100; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege 

den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1912, pp. 162-168; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Ceuterick 
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gemeenteraad aangeboden in zitting van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 908 
85 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 
séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 41-42 ; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de 

gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance du 13 octobre 1849. Gent: C. Annoot-Braeckman, 

pp. 60-61 
86 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 12 octobre 1872. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 
87 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Bast Camille 003-02-01/1/9999/1015 ; Verslag over het bestuur en den toestand der stad 
Gent in 1914 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. Hoste, 1915, pp. 158-160; Verslag over het bestuur en den 
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DE COOREBYTER, Charles (°? - †?) 
 
Na het overlijden van F. Van Brackel, de secretaris van de BG, op 10 maart 1849 werd deze 
vervangen door E. De Murat, de eerdere adjunct-secretaris. Charles De Coorebyter werd de nieuwe 
adjunct-secretaris.

88
 

 
 
DE GIEY (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer De Giey. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

89
 

 
 
DE HAERNE, Michel (°1868 - †1938) 
 
Cfr. Supra 
 
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Ernest (°? - †1900) 
 
Op 26 november 1866 werd graaf Ernest de Kerchove de Denterghem aangesteld als lid van de BG. 
Op 8 januari 1886 werd hij benoemd tot voorzitter van de BG. Hij zetelde tot 25 april 1893. Hij 
overleed op 1 mei 1900.

90
 

 
 
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Oswald (°1844 - †1906) 
 
De heer graaf Oswald Charles Eugène Marie Ghislain de Kerchove de Denterghem, geboren te Gent 
op 1 april 1844, werd van bij zijn intrede in de BG op 3 december 1895 tot voorzitter benoemd. Hij was 
advocaat bij het hof van beroep, provinciaal senator van Henegouwen, oud provinciaal raadgever van 
Oost-Vlaanderen, oud gouverneur van Henegouwen, oud lid van de kamer van vertegenwoordigers, 
voorzitter van de Koninklijke maatschappij van land- en tuinbouw van Gent en officier in de orde van 
Leopold. Hij overleed op 20 maart 1906.

91
 

 
 
DE MEULEMEESTER, Adolf (°1816 - †1907) 
 
Adolf De Meulemeester werd geboren op 8 februari 1816. Hij was advocaat bij Hof van beroep van 
Gent, provinciaal raadgever van Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid van Gent. Hij werd lid van de 
BG op 17 december 1859, voorzitter sinds 1860 en zetelde tot eind 1884 nadat hij de vernieuwing van 
zijn benoeming niet meer aanvaardde. Hij overleed op 15 april 1907 en werd begraven op het 
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gemeentekerkhof van de Brugsepoort. Hij werd benoemd tot erevoorzitter van de BG en tot officier in 
de orde van Leopold.

92
 

 
 
DE MOERLOOSE, Guillaume-François (°? - †?) 
 
Guillaume-François de Moerloose eindigde zijn carrière in de BG in 1840.

93
 

 
 
DE MURAT, E. (°? - †?) 
 
E. De Murat was in 1847 al adjunct-secretaris van de BG. Na het overlijden van F. Van Brackel, de 
secretaris van de BG, op 10 maart 1849 verving E. De Murat hem.

94
 

 
 
DE SMET-GRENIER, Louis (°? - †1867) 
 
Louis Desmet-Grenier zetelde in de BG van 1835 tot 31 december 1863 en wenste zijn mandaat 
daarna niet te verlengen. Hij was zowel lid als voorzitter. Voor zijn jarenlange dienst werd hij benoemd 
tot erevoorzitter op 21 december 1863. Hij stierf op 21 april 1867 op 84-jarige leeftijd.

95
 

 
 
DE VOS, Alfred (°? - † ?) 
 
Alfred De Vos werd lid van de BG op 23 januari 1894 en zetelde tot eind 1902 wanneer hij afzag van 
zijn ambt als beheerder van de godshuizen.

96
 

 
 
DELECOURT, Emile (° ? - †1895) 
 
De heer Emile Delecourt werd lid van de BG op 15 juni 1872, werd voorzitter in 1894 en zetelde tot 
aan zijn overlijden op 26 juli 1895.

97
 

 
 
DU BOIS, Adolphe (°? - †1900) 

                                                 
92 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1885, présenté au conseil communal  par le 
college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 4 octobre 1886. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 62; Verslag over het bestuur en 

den toestand der stad Gent in 1907 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 20 juli 1908 naar aanleiding van 

artikel 70 der gemeentewet. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1908, pp.170-175; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 
ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 6 octobre 1860. Gent: C. 

Annoot-Braeckman, pp. 30-31; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van De Meulemeester Adolphe 003-02-01/1/9999/6123 
93 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, lu en séance publique du conseil communal le 4  octobre 1841. 
Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 37 
94 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 

séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 41-42; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de 
gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance du 13 octobre 1849. Gent: C. Annoot-Braeckman, 

pp. 60-61 
95 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 
et échevins, en séance publique du 17 septembre 1864. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 32; Rapport sur l’administration et la situation des 

affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 8 octobre 1867. 

Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 34 
96 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1894, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 7 octobre 1895. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 68; Verslag over het bestuur en 

den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1902 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-
Braeckman, 1903, p. 140 
97 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1894, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 7 octobre 1895. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 68; Rapport sur 
l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1886, présenté au conseil communal par le college des 

bourgmestre et échevins, en séance publique du 3 octobre 1887. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 72; Rapport sur l’administration et la 

situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1895, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins. 
Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 68 
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Adolf Du Bois, gemeenteraadslid en rechtsgeleerde, werd lid van de commissie op 21 december 1863 
en zetelde tot 31 december 1895, wanneer hij de vernieuwing van zijn ambt niet meer aanvaardde. Hij 
overleed op 26 september 1900.

98
 

 
 
FRANCOIS, Emile (°? - †?) 
 
Emile François werd benoemd tot ontvanger op 27 februari 1891.

 
Hij gaf zijn ontslag op 25 januari 

1898.
99

 
 
 
GHELDOLF (°? - †?) 
 
Senator Gheldolf werd benoemd als lid en voorzitter van de BG op 21 december 1863. Hij maakte 
echter op 25 mei 1866 bekend dat hij zijn werk als senator en zijn andere bezigheden niet kon 
verzoenen met het lidmaatschap van de BG.

100
 

 
 
GUISLAIN, Joseph (°1797 - †1860) 
 
Joseph Guislain werd geboren op 2 februari 1797. Hij was een arts die zich als een der eerste in 
België specialiseerde in het behandelen van geestesziekten. Hij ijverde voor een humane behandeling 
en bouwde het eerste 'gesticht' uit, volgens moderne concepten. Hij werd lid van de BG op 31 maart 
1855 en zetelde tot aan zijn overlijden op 1 april 1860.

101
 

 
 
HENDERICK (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Henderick. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

102
 

 
 
HEYNDERYCKX, Constant (°1855 - †?) 
 
Constant Heynderyckx, advocaat en gemeenteraadslid, werd te Gent geboren op 27 maart 1855. 
Tijdens de zitting van 16 juli 1900 benoemde de gemeenteraad hem tot lid van het BW. Hij verliet het 
BW op 31 december 1910

 
wegens zijn benoeming tot lid van de BG op 30 december 1910 en kon zo 

zijn activiteiten in de commissie beginnen op 5 januari 1911. Hij zetelde tot aan de hervormingen tot 
de COO en was verschillende jaren voorzitter.

103
  

                                                 
98 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1900 door het schepencollege den gemeenteraad 
aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1901, pp. 144-150 
99 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1890, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 6 octobre 1891. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 59; Verslag over het bestuur en 
den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1898 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-

Braeckman, 1899, p. 772 
100 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 
et échevins, en séance publique du 1 octobre 1866. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 31-32 
101 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 1 octobre 1855. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 57; Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 6 octobre 1860. 

Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 30-31 
102 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 
van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
103 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 908; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1910 door het schepencollege 
den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1911, p. 138; Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad 

Gent over het jaar 1900 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1901, pp. 228-229; Verslag 
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JONCKX (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Jonckx. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

104
 

 
 
KÜNZER (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Künzer, die voorzitter van BG werd. Op 20 november, 
na de Duitse nederlaag, hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

105
 

 
 
LAGRANGE, Charles (°? - †1873) 
 
Charles Lagrange werd lid van de BG op 15 september 1860 na het overlijden van professor Guislain. 
Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 24 maart 1873.

106
 

 
 
LANSZWEERT, Omer (°1863 - †1926) 
 
Omer Lucien Frederick Lanszweert, kandidaat-notaris, werd geboren op 9 november 1863 in 
Zwevezele als zoon van Philippe Lanszweert en Lucie Malevays. Hij trouwde met Julienne De Winne 
en had met haar een dochter Lucie die werd geboren op 22 februari 1890. Ze woonden in de 
Muntstraat 28 en in de Albertlaan 51. Op 1 september 1914 werd hij ontvanger van de BG. Hij zetelde 
tot aan de hervormingen tot COO. Hij stierf op 30 juni 1926.

107
 

 
 
MINNE-VANDERSTRAETEN (°? - †?) 
 
De heer Minne-Vanderstraeten werd lid van de BG op 1 januari 1832. Hij trok zich terug omwille van 
gezondheidsredenen. Hij werd op 23 maart 1850 vervangen door Léonard Vander Wee-Delehaye.

108
 

 
 
PANCOCK, Jan (°? - †?) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
PEELMAN, Daniel (°? - †1918) 
 
Daniel Peelman werd lid van de BG op 27 december 1909, officieel benoemd op 7 januari 1910 en 
zetelde tot aan zijn overlijden op 27 oktober 1918. Hij woonde in de Assenstraat 81 te Gent.

109
 

                                                                                                                                                         
over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1924 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 4 januari 1926. 

Gent: Ad. Hoste, 1926, p. 706; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Heynderyckx Constant 003-02-01/1/9999/2788 
104 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
105 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 
van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
106 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 21 septembre 1861. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 33; Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 13 octobre 

1873. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 33-34 
107 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Lanszweert Omer 003-02-01/1/9999/3068 
108 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance du 19 octobre 1850. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 48 
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STEENHAUT (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Steenhaut. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

110
 

 
 
STEYAERT, Emile (°? - †1938) 
 
Cfr. Supra 
 
 
TUNCQ, François (°? - †1903) 
 
François Tuncq, raadgever bij het hof van Beroep, werd op 21 april 1873 tot lid van de BG benoemd.

 

Hij zetelde tot 15 februari 1891 en overleed op 17 november 1903.
111

 
 
 
VAN BRACKEL, F. (°? - †1849) 
 
F. Van Brackel was secretaris van de BG in 1947. Hij overleed op 10 maart 1849.

112
 

 
 
VAN DRIESSCHE, Jean-Auguste (°? - †?) 
 
Jean-Auguste Van Driessche werd vanaf 9 januari 1863 ontvanger van de BG ter vervanging van de 
heer Van Wittenberghe. Hiervoor was hij hoofdontvanger van de gemeentelijke subsidies (octroi 
communal).

113
 

 
 
VAN LOKEREN, Auguste (°? - †?) 
 
Auguste Van Lokeren werd lid van de BG op 2 juni 1848. Zijn mandaat verviel op 17 december 1859 
en hij wenste dit niet te verlengen.

114
 

 
 
VAN LOO, Gustaaf (°? - †?) 
 
Gustaaf Van Loo, rechter bij de rechtbank van koophandel, werd lid van de BG op 4 maart 1907. 
Daarvoor was hij reeds lid geweest van het Bureel van Weldadigheid tussen 16 december 1901 en 

                                                                                                                                                         
109 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1910 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. 
Annoot-Braeckman, 1911, pp. 202-204; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Peelman Daniel 003-02-01/1/9999/3665 
110 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
111 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 13 octobre 1873. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 33-34; Verslag over het bestuur en den toestand der 

zaken van de stad Gent over het jaar 1903 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1904, pp. 
170-172 
112 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 

séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 41-42; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de 
gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance du 13 octobre 1849. Gent: C. Annoot-Braeckman, 

pp. 60-61 
113 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 
et échevins, en séance publique du 5 octobre 1863. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 27-28 
114 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et 

échevins, en séance publique du 6 octobre 1860. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 30-31 
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begin 1907. Op 31 december 1910 werd zijn mandaat bij de BG niet verlengd en hij stapte uit de 
BG.

115
 

 
 
VAN LOO-PICKAERT, Gustave Jean (°1831 - †1897) 
 
Gustave-Jean Van Loo Pickaert werd geboren in het jaar 1831. Hij werd lid van de BG op 18 
december 1884. Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 1 augustus 1897 en werd drie dagen later 
begraven op het gemeentekerkhof van Gent. Een dag voor zijn dood had hij nog een brief naar de BG 
geschreven om zijn ontslag te geven omwille van zijn zwakke gezondheid.

116
 

 
 
VAN ROY (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Van Roy. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

117
 

 
 
VAN WITTENBERGHE, Hector (°? - †1862) 
 
Hector Van Wittenberghe werd op 6 januari 1837 benoemd als ontvanger van de COO. Hij stierf op 6 
november 1862 en werd vervangen door de heer Van Driessche.

118
 

 
 
VAN DE VELDE, Georges (°1873 - †?) 
 
Georges Van De Velde werd geboren te Gent op 11 juli 1873 en trad in het huwelijk met mevrouw 
Montigny. Ze woonden aan de Monnikenkaai 34. Hij was advocaat bij het hof van beroep en secretaris 
van de BG vanaf 1916.

 
Na de hervormingen tot COO bleef hij zetelen tot zijn pensioen op 1 augustus 

1938.
119

 
 
 
 
VAN DE WOESTYNE, Hippolyte (°1808 - †1874) 
 
Hyppolyte Van de Woestyne werd geboren in Gent op 28 december 1808. Hij werd tot lid van de BG 
benoemd op 31 maart 1849. Hij gaf zijn ontslag op 12 juni 1863. Van 1845 tot 1854 was hij 
gemeenteraadslid van Gent. Hij stierf op 20 maart 1874.

120
 

 
 
VANDENHOVE, Richard (°? - †?) 
 

                                                 
115 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1907 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 20 

juli 1908 naar aanleiding van artikel 70 der gemeentewet. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1908, pp.170-175; Verslag over het bestuur en den 

toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1912, pp. 264-266, 
Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Loo Gustave 003-02-01/1/9999/5340 
116 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1897 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1898, pp. 116-118; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van Loo-Pickaert Gustave Jean 
003-02-01/1/9999/5341 
117 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
118 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 5 octobre 1863. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 27-28 
119 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1916 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 27 
augustus 1917. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 145; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Van De Velde Georges 003-02-01/1/9999/4940 
120 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance du 13 octobre 1849. Gent: C. Annoot-Braeckman, pp. 60-61; Rapport sur l’administration et la situation des affaires 
de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 5 octobre 1863. Gent: 

C. Annoot-Braeckman, pp. 27-28 
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Richard Vandenhove was de zoon van de secretaris van de Mont de Pitié. Hij trouwde met Julie 
Moenaert. Ze woonden in de Capucijnenstraat 4. Op 23 juli 1879 werd hij opgenomen in de BG waar 
hij vanaf oktober 1881 de taak van adjunct-secretaris uitvoerde en daarna ook die van secretaris. Op 
1 april 1898 werd hij ontvanger van de BG na het ontslag van de heer François en hij zetelde tot aan 
zijn ontslag op 1 september 1914. Hij kreeg de titel van ereontvanger.

121
 

 
 
VANDERSPURT (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Vanderspurt. Op 20 november, na de Duitse 
nederlaag, hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

122
 

 
 
VANDER WEE-DELEHAYE, Léonard (°? - †?) 
 
Léonard Vander Wee-Delehaye werd lid van de BG op 23 maart 1850. Op 18 december 1861 werd hij 
vervangen door Gustave Callier, omdat zijn mandaat op 31 december zou vervallen.

123
 

 
 
VERBAUWEN (°? - †?) 
 
In het jaar 1918 moest de hele BG ontslag nemen door de Duitse bezetter. Zij werden op Duits 
initiatief vervangen door onder andere de heer Verbauwen. Op 20 november, na de Duitse nederlaag, 
hervatte de BG van voor de oorlog haar taken.

124
 

 
 
WAELBROECK-ROLIN, Georges (°? - †1917) 
 
Georges of Joris Waelbroeck-Rolin werd adjunct secretaris van de BG op 10 juli 1878. Vanaf 1883 
werd hij secretaris. Op 21 november 1913 werd bekend dat hij ontslag zou nemen op 31 december 
van hetzelfde jaar. Hij stierf op 14 december 1917 als eresecretaris van de BG.

125
 

 
 
WAUTERS, Jean (°? - †?) 
 
Jean Wauters, dokter, werd lid van de BG op 3 maart 1848 en zetelde tot aan zijn overlijden op 3 
februari 1855.

126
 

                                                 
121 Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Vandenhove Richard 003-02-01/1/9999/4768; Verslag over het bestuur en den toestand der 

zaken van de stad Gent over het jaar 1898 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1899, p. 

772; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1914 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. 
Hoste, 1915, pp. 158-160 
122 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
123 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance du 19 octobre 1850. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 48; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 27 septembre 1862. Gent: C. 
Annoot-Braeckman, p. 37 
124 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting 

van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314 
125 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1913 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. Hoste, 

1914, p. 226; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1918 en 1919 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden in zitting van 13 januari 1920. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 303-314; Archief OCMW Gent, personeelsdossier van Waelbroeck-
Rolin Georges 003-02-01/1/999/5965 
126 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 1 octobre 1855. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 57 
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Leden van het Bureel van Weldadigheid (BW) 
 
BAERTSOEN, Marc (°1860 - †1934) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
BEYAERT, Jean (°? - †1886) 
 
Jean Beyaert, eigenaar, werd lid van het BW op 26 december 1877 en zetelde tot aan zijn overlijden 
op 3 oktober 1886. Van 1846 tot 1877 was hij maître des pauvres.

127
 

 
 
CALLIER, Savinie (°? - †1886) 
 
Savinie Callier werd lid van het BW op 28 maart 1907 tot het vervallen van haar mandaat op 11 
december 1911.

128
 

 
 
CEUTERICK, Albert (°1860 - †?) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
CLAEYS, Prosper (°1834 - †1910) 
 
Prosper Claeys werd geboren op 10 januari 1834. Hij was advocaat en oud provinciaal raadgever en 
werd lid van het BW op 30 december 1882, als vervanger van de heer Leirens. Hij werd voorzitter in 
1901 en zetelde vermoedelijk tot 1908. Hij overleed op 7 mei 1910. De Prosper Claeysstraat in Gent 
brengt zijn naam in herinnering. Als bepleiter van de zelfredzaamheid van bejaarden had hij in deze 
straat woongelegenheid geboden aan een veertigtal seniorenkoppels.

129
 

 
DE BREUCK, Prosper (°? - †1916) 
 
Prosper De Breuck, advocaat, werd benoemd tot lid van het BW op 5 augustus 1901. Hij zetelde tot 
aan zijn overlijden op 15 september 1916.

130
 

 
 
DE BUCK, Charles (°? - †1887) 
 
Charles De Buck werd aangesteld als lid van het BW op 29 november 1879 en zetelde tot aan zijn 
overlijden op 26 oktober 1887. 
 
 

                                                 
127 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’année 1877, présenté au conseil  communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 12 octobre 1878. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 22; Rapport sur 

l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1886, présenté au conseil communal  par le college des 
bourgmestre et échevins, en séance publique du 3 octobre 1887. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 51 
128 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1907 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 20 

juli 1908 naar aanleiding van artikel 70 der gemeentewet. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1908, p. 134; Verslag over het bestuur en den 
toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1912, pp. 162-168 
129 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1901 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1902, pp. 264-266; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand 
pendant l’année 1882, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 26 septembre 1883. 

Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1908 door het schepencollege den 

gemeenteraad aangeboden in zitting van 26 juli 1909. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1909, p. 136 
130 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1901 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1902, pp. 264-266; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1916 door het 
schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 27 augustus 1917. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 99-100 
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DE CLERCQ, Karel (°? - †1900) 
 
Karel De Clercq, advocaat, werd lid van het BW op 3 december 1895. Hij oefende sinds 25 augustus 
1864 en bleef dit ook na zijn benoeming doen. Hij overleed op 18 mei 1900.

131
 

 
 
DE COCK, Adolphe (°? - 1928?) 
 
Adolphe De Cock, arts en chirurg, werd aangesteld als lid van het BW op 30 december 1882. Hij 
oefende deze functie uit tot aan zijn ontslag op 30 november 1894, wanneer hij wegens tijdsgebrek 
niet langer kon functioneren. Hij ontving verschillende eretekens: commandant in de orde van 
Leopold, burgerkruis eerste klasse en commemoratieve medaille van Leopold II voor 25 jaar dienst. 
Hij had een zoon Henri en overleed in 1928.

132
 

 
 
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Constant (°1790 - 1865) 
 
Constant de Kerchove werd geboren te Gent op 31 december 1790. Hij werd in 1837 lid van het BW 
en in 1841 voorzitter. Vanaf 19 juni 1842 tot 1854 was Constant de Kerchove burgemeester van Gent. 
Hij overleed op 12 juli 1865 te Wondelgem.  
 
 
DE MEULEMEESTER, Charles-Henri (°? - †1853) 
 
Charles-Henri De Meulemeester zetelde zeker in 1847 als lid van het BW en was in functie tot zijn 
overlijden eind 1853.

133
 

 
 
DE SMET-BOSSAERT, P. (°? - †?) 
 
P. De Smet-Bossaert was zeker lid van het BW in 1847 en trad af op 14 januari 1854.

134
 

 
 
DE VIGNE, Julius (°? - †1909) 
 
Julius De Vigne werd aangesteld als lid en meteen als voorzitter van het BW op 2 december 1907.

 
Hij 

zetelde tot aan zijn overlijden begin 1909.
135

 
 
 
DE WAELE, Jan (°1872 - †1935) 
 

                                                 
131 Verslag over het bestuur & den toestand van de stad Gent over het jaar 1895 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in 
zitting van 5 oktober 1896. Gent: F. Meyer-Van Loo, pp.100-102; Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over 

het jaar 1900 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1901, pp. 228-229 
132 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’année 1882, présenté au conseil communal par le 
college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 26 septembre 1883. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36; Rapport sur 

l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1894, présenté au conseil communal par le college des 

bourgmestre et échevins, en séance publique du 7 octobre 1895. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 64; Archief OCMW Gent, 
personeelsdossier van De Cock Adolphe 003-02-01/1/9999/1190 
133 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 

séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de 
gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance du 30 septembre 1854. Gent: C. Annoot-

Braeckman, p. 27 
134 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 
séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de 

gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance du 30 septembre 1854. Gent: C. Annoot-

Braeckman, p. 27 
135 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1908 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 26 

juli 1909. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1909, p. 136; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1911 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1912, pp. 162-168 
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Cfr. Supra. 
 
 
D’HONDT, Victor (°? - †1901) 
 
Victor D’hondt, leraar aan de hogeschool van Gent en armmeester, werd lid van het BW 28 december 
1899. Hij overleed reeds in 1901.

136
 

 
 
DUBOIS, J. (°? - †?) 
 
J. Dubois was zeker adjunct-secretaris in het jaar 1847.

137
 

 
 
FILIPS, Karel (°? - †?) 
 
Karel Filips werd lid van het BW op 15 maart 1909 en zetelde tot het einde van zijn mandaat op 31 
december 1912.

138
 

 
 
FRAEYS, Hubert (°1862 - †1932) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
HEYNDERYCKX, Constant (°1855 - †?) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
LEIRENS, Charles (°? - †?) 
 
Charles Leirens werd benoemd als lid van het BW op 3 augustus 1842 en zetelde tot 29 november 
1882 wanneer hij zijn ontslag indiende. Hij was verschillende jaren voorzitter.

139
 

 
 
LUTENS-VERMEULEN, Louis-Jean (°? - †1856) 
 
Louis-Jean Lutens-Vermeulen, gemeenteraadslid, werd benoemd als lid van het BW op 14 januari 
1854. Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 29 november 1856.

140
 

 
 
MARTENS, Auguste F. (°? - †1856) 
 

                                                 
136 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1899 door het schepencollege den gemeenteraad 

aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1900, p. 129; Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 

1901 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1902, pp. 264-266 
137 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 

séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 
138 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1909 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 
25juli 1910. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1910, p. 132; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1912 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: Ad. Hoste, 1913, p. 158 
139 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’année 1882, présenté au conseil communal par le 
college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 26 septembre 1883. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 
140 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance du 30 septembre 1854. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 27; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de 
la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 5 octobre 1857. Gent: C. 

Annoot-Braeckman, p. 30 
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Auguste F. Martens werd lid van het BW op 13 januari 1844 en zetelde tot aan zijn overlijden op 10 
november 1856.

141
 

 
 
MECHELYNCK, Louis (°? - †1899) 
 
Louis Mechelynck, raadgever bij het hof van beroep, werd op 12 augustus 1878 aangesteld als lid van 
het BW. Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 26 februari 1899 en was verschillende jaren .

142
 

 
 
MERTENS, Leo (°? - †1921) 
 
Leo Mertens, eigenaar, werd aangesteld als lid van het BW op 11 december 1911. Hij zetelde tot aan 
zijn overlijden op 14 maart 1921.

143
 

 
 
METDEPENNINGEN, Maurice (°? - †1901) 
 
Maurice Metdepenningen, eigenaar, werd aangesteld als lid van het BW op 23 december 1886 en 
werd op 12 april 1899 tot voorzitter gekozen. Hij overleed in 1901.

144
 

 
 
MOLITOR, Albert (°1879 - †1948) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
PANCOCK, Jan (°? - †1929) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
ROGIEST, Louis (°? - †1934) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
SILEZ, Edouard (°? - †1877) 
 
Edouard Silez werd benoemd als lid van het BW op 27 april 1874. Hij zetelde tot aan zijn overlijden op 
12 november 1877.

145
 

 

                                                 
141 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 
et échevins, en séance publique du 5 octobre 1857. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 30 
142 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’année 1878, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 20 octobre 1879. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 28; Verslag over het bestuur 
en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1898 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden.  Gent: C. Annoot-

Braeckman, 1899, p. 106 
143 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. 
Annoot-Braeckman, 1912, pp. 162-168; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het schepencollege 

den gemeenteraad aangeboden in zitting van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 1010-1014 
144 Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1899 door het schepencollege den gemeenteraad 
aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1900, p. 129; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant 

l’ année 1886, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 3 octobre 1887. Gent: C. 

Annoot-Braeckman, p. 51; Verslag over het bestuur en den toestand der zaken van de stad Gent over het jaar 1901 door het schepencollege 
den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1902, pp. 264-266 
145 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 5 octobre 1874. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 17; Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la ville de gand pendant l’année 1877, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance 

publique du 12 octobre 1878. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 22 
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STOCKMAN, Jean (°? - †1878) 
 
Jean Stockman, arts, werd aangesteld als lid van het BW op 27 december 1856 en zetelde tot zijn 
overlijden op 19 maart 1878.

146
 

 
 
VAN BAMBEKE, J. (°? - †?) 
 
J. Van Bambeke was zeker secretaris van het BW in 1847.

147
 

 
 
VAN BAMBEKE, Charles (°? - †?) 
 
Charles Van Bambeke, arts en professor aan de Universiteit, werd aangesteld als lid van het BW op 
20 december 1894 en werd verkozen tot voorzitter op 15 april 1909 na het overlijden van J. O. De 
Vigne.

 
Hij gaf zijn ontslag wegens ouderdom op 8 maart 1911.

148
 

 
 
VAN DEN BOS, Leon (°? - †?) 
 
Leon Vanden Bos werd benoemd tot secretaris van het BW op 20 maart 1873 en gaf zijn ontslag op 8 
maart 1911.

149
 

 
 
VAN ELEWIJCK, Theo (°? - †?) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
VAN LOO, Gustaaf (°? - †?) 
 
Cfr. Supra. 
 
 
VAN MOSSEVELDE, Pierre (°? - †?) 
 
Pierre Van Mossevelde werd aangesteld als lid van het BW op 27 december 1857. Hij moest echter in 
het begin van het jaar 1874 zijn ontslag indienen omwille van gezondheidsredenen.

150
 

 
 
VAN DE VELDE, Jacques Norbert (°? - †?) 
 
Jacques Norbert Van de Velde, distilleerder en armmeester, werd aangesteld als lid van het BW op 29 
december 1887. Op 21 oktober 1895 liet hij weten dat zijn talrijke bezigheden hem niet langer 

                                                 
146 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’année 1878, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 20 octobre 1879. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 28 
147 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 

séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 
148 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1894, présenté au conseil communal par le 
college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 7 octobre 1895. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 64; Verslag over het bestuur en 

den toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1912, pp. 162-168 
149 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1911 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden. Gent: C. Annoot-
Braeckman, 1912, pp. 162-168 
150 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance publique du 5 octobre 1857. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 30; Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 5 octobre 1874. 

Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 17 



   
Archief OCMW Gent 

Neermeerskaai 1b 
9000 Gent 

 

30 

 

30 

toelieten zijn taken als bestuurslid van het Bureel te vervullen. Zijn mandaat werd hierdoor niet 
vernieuwd.

151
 

 
 
VANDEN BOSSCHE, Joris (°? - †?) 
 
Joris Vanden Bossche, advocaat en professor aan de universiteit van Gent, werd aangesteld als lid 
van het BW op 18 december 1916. In 1921 werd hij tot schepen van Gent benoemd en nam daarom 
ontslag.

152
 

 
 
VERGAUWEN-GOETHALS, Jean (°1799 - 1881?) 
 
Jean Vergauwen-Goethals was zeker lid van het BW in 1847 tot in 1879. Hij werd geboren op 21 
februari 1799 en stierf op 29 maart 1881.

153
 

 
 
VERHAEGHE (-DE NAEYER), Auguste (°? - †?) 
 
Auguste Verhaeghe, bankier, werd tot lid van het BW benoemd op 14 januari 1854. Hij zetelde tot 30 
december 1882. Hij wilde zijn mandaat niet verlengen omdat hij zichzelf te oud vond.

154
 

 
 

                                                 
151 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand pendant l’ année 1887, présenté au conseil communal par le 

college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 3 novembre 1888. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36; Verslag over het bestuur 
& den toestand van de stad Gent over het jaar 1895 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 5 oktober 1896. 

Gent: F. Meyer-Van Loo, pp. 100-102 
152 Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1916 door het schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 27 
augustus 1917. Gent: Ad. Hoste, 1917, pp. 99-100; Verslag over het bestuur en den toestand der stad Gent in 1920 en 1921 door het 

schepencollege den gemeenteraad aangeboden in zitting van 16 october 1922. Gent: Ad. Hoste, 1922, p. 1010-1014 
153 Rapport sur la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en 
séance du 25 novembre 1848. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 
154 Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de gand, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre 

et échevins, en séance du 30 septembre 1854. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 27; Rapport sur l’administration et la situation des affaires de 
la ville de gand pendant l’année 1882, présenté au conseil communal par le college des bourgmestre et échevins, en séance publique du 26 

septembre 1883. Gent: C. Annoot-Braeckman, p. 36 


