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Ninoíe.



Geach.te .l-ezett,

Eínd 1975 mochÍ. U in oru zetute laoaboeh. - en d,i.t. tut gelegenhdl,
van de ad&ln{{ittg van onze gemeentuchool- - de hilfo»Leh van otlÀ ge-
meeni.eli! h o nde.nwL! t ov utt chowlen.

)ob ho-t laattboelz 1976, da.t u lzomt te onÍvangen, ve)ÀelvLinf. fui
gelegenhaí van e.en a{acÍnd{ing, di,bnoa.I- gaa.t. lteÍ, om onze gweentelJjhe
zoldatandighert. 0p I laruuaL toatd )hegeil een dee)4eneenÍ.e van Gruot-
Nívwve,

U lznLjgt nu een ovenzi-c.h,t van al de gueenÍ.?J1-d.a.d8ve,Ltz,LezÍtrgen in
onze geneenle gehouden, me,t. wi.tzondenLng van deze ui.t de jarcn l8l5-
1830, wa-anontiey*. tot op hetren geen enlzol docanenÍ wed tetttggevonden,

HeÍ. jaaabostz iÀ tLechil een oblecLLeve kteelLgave vdn jauÍa.l-Len,
vwmen van Lijtten qn Ízandi.daÍen, van gehozenen en de da,o.ttwi,t onÍltane
naden (buttgenee,ttut, acltepenen en nand,sl.edenl, tenwLlt eQ.n binlende
teh,tt het. mogel-tjlz maakÍ de evoLttLLe te volgen van he,t "lz,Lezen" vdn
v,Lacgeh tot oru fuinig h,Lestqtteon.

lldn de vehkiezí.ngaatnild, van de pnoynganda en WogrLowtd'E van de
p*zLLjen ail.t U eL ruLeÍÀ in tenu4vinden, evenmin oLs van heÍ't/,olh,l-ori,r-
ti.tch" geloe ui.t vnoegue joaen bí! h?f. v?inemen van de venlz,LezLngówU-
§-a4 ltdenÍz aan buízen tLepen, hef. ho§,rL do,Í a{ moeat ,,, enz,) ,
}vat di.t atles vuLne.ent U, ín een la.tut te venaeh,Ljnen bíjdaage "Gwo-en-
tenaadav elrl»Lezingen vt@ egehtt, wel meeh"

Noch.ta.nÀ hebben wí!, bij de LaaÍ.ate vesth,LezLngen van oh"toben 1976
- alt deel4eneenÍe van Gnooi-Nivwve - hunnen etLvalLen daÍ. he-t. wt gedoan
i,t ne.t onze "ecttÍe" velrb,Lezingen en daÍ. hel. "pl-ezLetl" etL a6 iÀ,

0u bl-ildt, bi! hat doonLezen van Íte.t jaanboeh, even tetug te
denlzen ann die UngeneututÀ, tchepenen en rloal"sLeden die wij gelzend
hebben en in aru mi.dden Leven o[ l-ee$den, omtmÍ zi!, ond.en lwn besÍwa,
varl onze geneenie genaah.t. hebben,

Voon onze ierrgd wonde he,t lanttboeb een ,sÍulzje gueh,Ledervit van
lwn vnoe4ete geneente, de geneer*e van hun oudottt en voc,Loudehó,

0e Vaonzi,tÍ.en,

P, 0e Jonge



INLEIDINIG

Ter gelegenheid van de fusie van de gemeente Okegem met Ni-
op 1-l-19?7, is het interessant om te onderzoeken troe ln het
verleden de gemeentelijke mandatarissen werden verkozen.
Van deze gelegenheid maken we ook gebruj-k om een overzictrt te
geven va.n de wijze waarop de afgevaardigden rorden aangeduid
voJ-gens de huidige wetgewing.
De gemeenteliJke verkiezingen werden en worden nog georgani-
seerd op grond van wetten, die in de J-oop der Jaren zeet vele
en zeer diepgaande wijzlgingen hebben ondergaan.

Tijdens het Ancien Regime (Oua Regiem), dus vöór 18OO, waren
de mand.atarissen (a" bestuurders en regeerders) de afgevaar-
digden van de drie standen, nl. adel, geesteLiJkheid en de

steden. Deze afgevaardigden rrerden niet gekozen maar aange-
duid door de overheid. De a.fgevaardJ-gden hadden trourvens geen
enkel vertegenwoordigend karakter t zè waren wel een vergade-
ring raarop beroep rerd gedaan als belangriJke zaketr moesten
worden besproken. Pas in de 19o eeuw Ís tret prLncipe van de
democra.tie en van het kiesrecht ontwikkeld geworden.

Onder invloed van de Franse revolutionaLre principes werd in
orrze grondwet een kiesstelsel ingeschreven : al1.een de ma.[ïl€-
liJke onderdanen, die jaarlijks een bepaalde som a.a.n belas-
ting betaal-den, bezaten het actief kiesreclrt. Tot in 1848 !Ías
het bedrag van de beJ.asting verschillend van províncie tot
provincie, van stad tot stadl Tràrr gemeente tot gemeente. Op

31 maart 1848 werd d.e belasting (ciJns) eenworml-g voor het gan-
se landr op eenzelfde bedrag bepaald. Hiermee werd een periode
afgesloten die in de geschiedenís bekend staat als de periode
van GEDÏFTERENCIEDRD CIJNSKÏESRECHT.

Vanaf 1848 hebben we dan de periode van het CïJNSKIESRECHT

die duurt tot 1893. Het grondwetteLijk minimum om te mogen

stemmen was 20 florijn belasting. Ir1 1893 werd de grondwet ge-



wj-jzigd en werd een al-gemeen meervoudig stemrectrt ingewoerd.
Dit algemeen meervoudig stemrecht duurde tot 1919. De inhoud
ervan kan als volgt worden omschreven : elke manl van 2J jaar
trad één stemi elke man wan l§ jaar, die gezinshoofd is en

minstens 5 fr be1-asting betaalt voor ziJn woonst, krijgt één

stem meer; mannen vart 2J jaar, eJ.genaar van een goed ter waar-
de van minstens 2OOO fr of die een bepaal.de rente of intrest
trebben op een spaarboekje, kregen één stem meer; de houder
van een dipJ.oma van ?roger middelbaar of van hoger onderwijs
kregen tr+ee stemmen meer evenal.s diegenen die bepaalde ambten
of beroepen uitoefenden of hadden uitgeoefend. Voor de gemeen-

teraadswerkiezingen kregen aIle huisvaders, die enig bozit te
verdedlgen hadden nog een extrastem bij op voorwaarde dat ze

tussen de 5 à 20 fr cijns betaalden of dat ze bezítter hraren
van een goed met een KI van minstens 15O fr.
De minimumleeftijd werd vertroogd tot 30 jaar (voor <te g:emeen-

teraadsverkiezingen) en el-ke kiezer moest minstens drie jaar
Ln de gemeente verbliJven om kiesrecht te bezitten. Het stel-
se1 van tret algemeen meervoudig stemrecht duurde tot 1919 t

jaar waarin de grondwet werd trerzien en dat tret enkelvoudig
algemeen kiesrecht wordt aangenomen.

Het enkelvoudig algemeen kiesrecht bestaat hierin dat elke man

van 21 jaar één stem krijgt r €F wordt geen ondersctreid gemaakt

in rang, sta.nd., inkomen, bezit, opvatting enz.; de grondwet
voorzag dat later met een wet aan de vrouwen het kiesrecht zolL

krrnnen worden toegekend op voorwaarde dat d.eze wet met 2/3
meerderheid zou worden aangenomen, dit gebeurde op 2J maart
1 gkB.

HÍerna volgt nu een meer gedetailleerde ontleding van de meest
recente kieswetgewing.

I{IE MAG KÏEZEN VOOR DE GDMEENTERAAD ?

Iedere Belg en iedere persoon die de kleine naturalisatie
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heeft bekomen, indien men de leeftijd van 18 Jaar treeft be-
reikt en sedert ten minste zes maand in de gemeente woont.
De voorraarde rzes maand in de gemeente uonenri moet vervrr'.ld
ziJn op het ogenblik van de herziening van de kiezerslJ-js-
ten. De kiezerslijsten worden herzíen op 1 Juli om de twee

Jaar (a. laatste herziening dateert van 1 Juli 1975), ze 'víor-

den afgesloten op 20 september. De kiezersllJsten liggen wan

23 september tot 10 februari ter inzage van het publiek, daar-
na wordeÍL ze definitief. De voorwaarde van 18 jaar zi.jn, moet

verwuld zijn op het ogenblik van tret van kracht worden van de

kíezerslijst waarop de persoon is ingeschreven. VöÖr 197O

moest men 21 jaar zijn om te mogen stemmen (om te mogen stem-
men voor het parlement Ls de ouderdom nog steeds 21 jaar).

l{IE IS \'IERKIESBAAR TOT GEMEENTERAADSLID ?

Elke persoon die Belg is en de 1eeftiJd van 21 Jaar treeft be-
reikt en woonachtig is in de gemeente. VóÖr 1969 moest men

25 jaar zijn om tot gemeenteraadsJ-id te kunnen worden verko-
ZQTL O

I{AT IS EEN KIESCOLLEGE ?

Het zj-jn a1 diegenen die ingeschreven zijn op de kiezerslijs-
ten van een gemeente, dus al de kiesgerechtÍgden. ïs het ge-

!a1 hoger dan 8OO dan wórdt dit kiescolJ.ege onderverdeeld in
stemafdellngen (bureaus ) . El-ke stemafdeling mag Ínaximum 8OO

kiezers per bureau tel1en en moet minstens 15O kiezers te1len.

I{AT BETEKENT IIBUREAUI! ?

Volgens de kieswetgeving zijn er drie soorten bureaus : tret
hoofdbureau, stembureau en stemopnemingsbureau. Als de gemeen-

te meerdere stembureaus te1t, is het eerste bureau tevens
hoofdbureau en stembureau en zal het ook de stemopneming rloe-
ten doen a1s de gemeente nlet meer dan drLe stembureaus telt.
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HOE1IEEL GEMEENTERAADSLADEN KUNNDN ER IÍORDEN GEKOZEN ?

Het geta1 gemeenteraadsled.en ís eteeds onpaar en hangt af
van tret aantaL inroners dat de gemeente telt.

HOE VDRLOOP? DE STE}íUÏNG EN DE STEMOPNEMING ?

Yanaf I u rs morgens tot 14 u (vanaf 1976 tot 13 u) yorden
de klezers tot de stemming: toegela"ten, aLs ze in tret bezit
zLJn van hun oproepLngsbrief en trun ldentiteitskaart. De

stemming ls verplicht. Ifie zonder wettige reden ni.et gaat
stemmen, wordt voor de politlerech.ter gebracht en kan worden
gestraft, ja zelfs van de kJ.ezersJ-iJsten vordon geschralt.

rroE BRACHT MEN TOT 1975 GELDTG ZIJN STEM UrT VOOR DE GEUEEN-

TERADEN ?

Of\rel bovenaan een l-iJst = kopstem; het d.oet er niet tse of
dezë liJst volledig, onvoJ.J.edig of slechts uLt één
naan besta.at n Deze stem heet J.iJstatem"

OfweL naast de naam van één of meer kandidaten van eenzeLfde
J-LJst. Deze Etem is een onvolJ.edige llJststem.

Ofyel naast de naam yan één of meer ka.ndidaten van verschi. L-
Lende J-iJsten (bonte of gepanacheerde stembiL jetten).
AJ.s op na.am gestemd wordt, tnag op zoweel namen gestemd

' ïrorden als er te begeven mandaten d.Jn; biJv. in een
gemeente ziJn er zeverT. gemeenteraadsleden te kiezen.
Er mogen zeven rÀam€n, verspreíd over de verschilLende
J-iJsten, gestemd worden; el.ke naam kriJgt dan t/Z van
utÍ steu" Vanaf 1976 is deze wijze van stemmen niet meer

toegelaten.

rELKD STE}íMEN ZIJN ONGELDIG ?

1 . De stemren uitgebracht op a.ndere stembrieven dan op die
door de ve'b Yoorgeschreven.
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2. De stembrieven waarop meer dan één liJststerc (-t<opstem)
woorkomt.

3, De stembrieven waarop meer naamstemmen voorkomen dan er
mandaten te begeven zijn.

h. De stembrieven uaarop een kiezer één stem boven op één
3.Ljst en tevens één of meer stemmen naagt de rraam van
één of meer kandLdaten van één of meer amdere lJ.jsten
heeft uitgebractrt.

5. De stembrieven raarop geen stem is uitgebraotrt (U1anco-
ste--en).

6. De stembrieven waarvan de vorm en de afmetingen werden
veranderd, die een papier of enig ander voorwerp bevat-
ten of yaarvan de kiezer herkenba.ar zou zJ.Jn door mí.ddeJ.

van een teken, een doortral-ing of een ní.et door de wet toe-
gelaten merkteken.

Het stemopnemingsbureau weet dus na de sclriftlng van de stem-
blljetten het volgende :

- Het aantal geldige biljetten;
het aantal ongeldige of ("rr) blaneobilJetten;

- het aantal zuivere lijststemmen (stern in lret bovenwak) p".
liJst;
het aanta1 onvolled.ige 1íjststemmen (= tt.rttemmen voor
kandidaten van een zelfde LiJst);

- het aantal, stemmen door elke kand.idaat bekomen op de bon-
te bílJetten (aeze wijze van stermen is vanaf 1976 ongeJ.-

díg).

HOE GEBEIIRT DE ZETELYERDELÏNG ?

Alworens de zetelverdeling te ktrnnen doen, moet tret stemop-
nemingsbureau voor elke J-iJst het kiescijfer bepal-en. Daa.r-

toe telt het bureau op l
'1 . Het aantal stembrieven met geJ-dige stemmen bovena.an (=

liJststem) vermeerderd met de geldige stemmen voor ofwel
één of versctreidene kandidaten van dezeLfde lijst.
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2. Het aanta1 naamsterrmen bekomen door de J.iJst op stembrie-
Yen tnèt geldige stemmen voor kandidaten van verscheidene
liJsten (= bonte stemmen - Ln 1976 niet meer geJ.dig). Dit
getal wordt bekomen door het aantal naamstemmen op kandi-
daten van éét liJst te delen door het aantal te begeven
manda.ten.

TTELICE KANDIDÀTEN ZÏJN NU VAN ELKE LÏJST GEKOZEN ?

Daartoe is tret nodig om van elke J-iJst l.et verkiesbaarheids-
clJfer te bepal-en. Daarvoor moeten we ?ret aantal wolle«l,i6e
en onvolJ-edige lijststemmen vermenigvuldigen met kret aan'ral
zetels aan de J-ijst toegekend. DLt prodrrkt wordt dan wer-
troogd met aL de bonte naaBrstemmen aan d.e J-ijst gegeven en het
bekonen getal" wordt gedeeld door het aanta1 zetels aan de J.ijst
toegekend vertroogd met één.

--oOo--
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KI EZERSI-IJSIEN : KoRr H r sroR r scH ovERzr cHr

Praktisch a1l-e kiezersliisten werden door, met behulp van
of bestemd voor de gemeentelijke overheid opgesteld.
De inhoud erwa.n evolueerde same-n met het kiesregime.

1. FRANSE TIJD

De kiezerslijsten zijn ueer schaars en bijna alle afkomstig
ui-t de Directoire-periode; toen er een censitair kiesstelsel
in voege was.

Mochten voor de "Assemblées primairesfr kiézen 3

1 ) betalers van grond- of personele belasting;
2) diegenen die aan een veldtoctrt voor de republiek hadden

deelgenomen;
3) ziJ die de eed aan de republiek tradden afge.l-egd.

Zíi kozen de 'rmuniclpale officierentr + leden van de "Assem-
b1ées electoralesI dj-e bestonden uit eigenaars of vruchtg-.-
bruikers varr een wonlng of landgoed met 1OO à 2OO daglone:r
aan opbrengst.

?. H0LLANDSE rrJD (i8i5 - 1830)

Het cijnskiesstelsel en ttgetraptel verkiezingen bleven in
"\IOege.

IIet ontvangkantoor van belastingen rnaakte 2 liJsten op ten
behoewe van het bestuur 3

een U-Jst met diegenen dj.e meer dan §O f1 betaalden;
eerr lijst met diegenen die meer dan 1OO f1 betaalden.

Ze vorrrden de basis voor de colleges van @,
die op trun beurt de kl.ezers aanduidden, waarrit de regent:-e-
leden werden gekozen.

3. BELGISCT-|E TIJD (VANAF 1830)

.) 18'1o - 181+8

Het cijnskiesstelsel bleef gelden volgens art. 47 vatt

de grondwet.
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De kiezerslijst gaf naamr woonpJ-aats, beroep en cijns
op van de stemgerechtigde het bedrag varieerde voJ.-
gens de woonplaats.

- De kiezersJ-ijsten voor kamer en senaatr voor de provin-
cie- en gemeenteraad rrerschilden van elkaar, gezien ook
de cijns versc}.i.llend was.

b) r84B - rBq4

Eén geneenschappeliJke lljst voor Kamer en Senaat + t'',tee

supplementen ( t voor de provincieraad- en 1 woor de gemeen-

t eraadsverki ez ingen ) .

c) t894 - totq

Algemeen meervoudig stemrecht voor mannen.

Kreeg supplementaire stemmen 3

1 ) hiJ die. een bepaald bedrag aan personele beJ.asting be-
taalde;

2) hiJ die personele bel-asting betaalde + zeker kadastraal
inkomen had;

3) hiJ die houder was \ran een uniwersital.r diploma;
4) een aantaL vooraa.nstaand.en.

d) Vanaf 1o1o t,ot nu

De kLezersJ.ijst bevat volgende gegeveïLs t rr&àm - domieilie
beroep - geboortedatum en geboortoplaats.
Men treeft een gJ-obaal overzj-eht van manneJ-ijke en \rcouwe-

lijke kíezers woor de gemeente vanaf 1921 
"

Vanaf 1948 (algemeen stemrectrt voor de vrouw) vindt men. a1-
Le ki.ezers en kiezeressen op één gemeenschappelijke kiezers-
.1-ijst reeri

PRo9ES-.YERqALEN YAN DE_yEB§IpZI§gEN

Geven een gedet.aiLleerd wersJ.ag van de verkiezingsproceclure !

gegeverls over de stemburealts, het aantaL opgekoraen ki-ezers,
h.et aantal uítgebractrte stemmen, tret aantal bel.aalde stemmen

per kandidaat.
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ERSTE PIflIODE / FflANSE TIJD

DE ETRSTE GEMEENTERAADSVERKIEZING TE OKEGEM IN 1792

Na de slag van Jemappes (6-'tl-'l7gT) waar de Franse generaal
Dumouriez de Oostenrijkse troepen versloeg, werd in onze stre-
ken begonnen met de prineipes wan de Franse Republiek toe te
passell.
Een eerste verandering was dat het woJ.k (t) woorlopige ad-
mi nistraties mocht kiezen.

In tret oud gemeentearchief van Okegem vonden we de beschrij-
ving van deze uitzonderlijke gebeurtenis.
nlngevolge het manifest van de Franse generael en het hooft-
collegie vande Lande wan Aelst van 22-11-1792 ...
... biJ het voisen en acclamatie tot groot genoegen van alJ.e
ingezetenen gedaen ten huyse van de vierschaere, electies
der provisionel-e representaetie wan het volk der seLve prochie
bestaende in de naervolgende :

Judocus Verbeken
Jrrdocus Provins
Joannes Van den Bergh.e

Jan Van der Speeten (Atouae)
Peeter De Coen (mits dezen is schoonvader van
voorseyden Provins ende Van den Berghe in sljn
plaetse 'den persoon van
Jan Romanus van Droogenbroeck

Dan hebben de gemelde representanten na het pJ"anten van den

vrijheidsboom met groote pleghtigheyd gedaen den vol-gend.en

Eed 3

"Ick sweerne getrouw te sijn aan het vrij en souvereyne volck
der proctrle van Okeghem, de vrijheid ende geJ-ijcktreyd van pro-
wisionelen representant van het geseyd wolek te zulJ.en doen
geli jck het geme)rule best sal wertreysschen '.

Actum date at supra 14 dec. 1792.

fn de bundel bewond zÍ-c}r ook de lijst van de kiezers. Dit wa-
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t

ren enkel de rrgegoede ende notabele van de prochierr.

Misschien is }-et nuttig vooraf het voorgaande (oude) Uestuur
te kennen 3

Bal.juw : Joannes Hendrickx
Meier : Nico].aas Elias Van l{avermaet
Burgemeester : Amandus Haelterman
ScEepenen : Cornel-ius Neukermans

Jan Baptist Assctrerickx
Joannes De lÍinne
Frans De Brabanter
CorneLius Covens

Joannes Ghijsels

Keren we terug naar de eigenlijke werkiezing.
In totaa]. rÍaren er 16 kiezers. Natuurlijk raren de namen varr
h.et oude bestuur er bij, want dit hraren de voornaamste inge-
zetenen.
Ieder kiezer bracht 5 stemmen uit (schreef op een briefje de

namen van 5 personen).

LiJst van de kiezers met het aanta1- bekomen gtenmen :

1 ) Jan Van Droogenbroeck 3

2) Joannes Claessens 3

3) Anttroen De Vuyst ! ,

t+) Judocus Verbeken t

6 st.
3 st.

14 st.

3 st.

1 st.

5) NicoJ.aas Yan Havermaet (meier) 3 -
6) Joannes Henrlrickx (uariu*) t

7) Frans De Brabanter I

8) GuiJ.lielrnus De Boitselier
9) Joannes Ghijsels 3

10) Amandus Haelterman t

11) .foannes Van der Speeten (koster) :

12) Jan Baptist Àssctrerj-ckx :

13) Cornellus Neulermans l
1lr) Cornelius Covens 3
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15) Jan Van der Speeten ! 8 st.
16) Joseph De lÍeys 3 -

N.Bo Joannes De Uinne die dee1 uitmaakte van Ïret oude be-
stuur staat niet vermeLd op de J-iJst.

Zeet eigenaardig is dat er ook gestemd werd voor personen
dle niet op de J-ijst wan de notabelen voorkrarnen t

Joannes Van den Berghe : 8 st.
Judocus Prowins z 13 st.
Joeeph Van den Berghe t 3 st.
Adriaen Van den Berghe s Ií st.
Peeter De Coen : I st.
PeeterTimerman z 5 st.
Jan Baptist Goubert : 1 st.
JudocusGhijsels: 1 st.
Petrus de Brabanter ! 1 st.
Jan De lÍlnne ! 1 st.

Yerden dus verkozen : Jrrdocus Verbeken met 14 st o

Judocus Provins met 13 st.
Joannes Van den Berghe met 8 st.
Jan Van der Speeten met 8 st.
Peeter De Coen met 8 st.
Daar deze 1aatste seh.oonvader rras vrrll
Judocus Provins en Joannes Yan den

Berghe werd hLj vervangen door Jan 'ran

Droogenbroeck (6 st.).

Iíe ste.llen dus vast dat er 3 personen gekozen raren \ran dr)

notabeLen en 2 personen buiten het kiezerskorps. Opvallentl is
dat niemand van de wierschaar (oud bestuur aangesteld in l?91)
verkozen uerd..

Op 21-12-1792 namen de gekozenen de volgende beslj-ssing 3

'Ten voornoemden dage trebben de provlsionele representantr>n
wa.n het rrrij wolk der proctrie wan Okegtrem geresoJ-veert bi.i
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provisie te laten continrreren de tegenwoordighe dienende
wettrouderenr mitsgaders Ïrun enen modernen griffier, bail-
Liu, rteyer; ontfanger van settlngen ende offlcier ...t'

De vorJ-ge wethouders namen dan terug tret bestuur in handen.

GEMEENTEBESTUUR VAN 1797

De eerste Fra.nse bezetting treeft niet J.ang geduurd. ïn 1793
verlaten de Fransen tret land en de oude schepenen moeten
trun ambt beropnemerr.

Het vo3.gend jaar (lZgt+) tcrijgen we een nLeure Franse inval
en nu zullen oÍLze streken onder Frans bewind bJ.iJwen tct in
1814. Al1e bestuurlijke Ínstellingen worden grondig ver:an-
derd.

Op 6 oktober 1795 wordt ons land bii F.rankriJk ingeliifd,
dit na afkondiglng van de grondrret van het jaar 3 door de

National-e Yergadering. De vroegere kasse1riJen of landen (

b.v. Het Land van Aa.I-st), de provincies en zeLfs de proctries
(gemeenten) worden afgeschaft.

Er komt een nierrwe bestuurlijke indeling 3 ons l-and wordt
werdeeld in departementen met arrondissementen en kantons.
Zo betroorde Okegem tot het Departement van de Schelder tnàak-

te cleel uit van het Arrondissement Oudenaarde en van het kan-
ton Ninowe.

YoJ.gens de grondwet moesten de frmunicipalenrr (gemeenteraads-
leden) gekozen rorden door tret volk. lrl'e moeten tot onze spijt
melden dat lre van de werkiezingen van '1797 geen enkel- verslag
vonden.

fn het RiJksarchief Gent (Sctrelaedepartement*fonds) stond in
de registers volgend bestuur vermeld 3

Jolrannes Hendrickx

Cornelius Cowens

agent municipale benoemd

d.e 2O niwose an 4 (18g6)
a.d joint
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Amandus Hae].terman
Jan Baptist Asscherj-ckx
Fra.ns De Brabanter
Jan De l{inne
Johannes Yan Droogenbroeek
Gilles Vernai]-].en
Johannes Ghijsels

SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERADEN ONDER KEIZER NAPOLEON

In november 1799 werd de mactrt in Frankrijk in tranden gelegd
van drie consuls rv'aarvan Napoleon de eerste ras.
Heel het bestuursapparaat veranderde. Aan tret hoofd van de de-
partementen werd een prefect benoemd, tret arrondissement kreeg
eon onderprefect en in iedere gemeente werd een rmairerr aan-
gesteJ-d bíjgestaan door adjuncten.

De rret van 17 februari 18OO bepaa.Lde dat in ledere gemeente
met een mrrniclpale agent of maire een gemeenteraad moet opge-
r1eht worden bestaande ult min. 1O leden als de gemeente mia-
der dan 25OO inwoners te1t.

De gemeenteraad moet e1k jaar vergaderen op 15 pluviose ( 4

februari) om te beraa.dslagen over de financiën van de gemeen-

tè.

IIet besturr ligt nu uitsluitend in trand.en van de maire en zijn
adjunct("rr). De raad moet alleen de rekeningen van de ma.ire

goedkeuren en de begroting vaststellen. Yoor de samenstelling
van de raad moet de maire een lijst met kandidaten a.an de pre-
fect voorleggen en deze doet dan de benoemíng. Nadat ze be-
noemd zJ-in worden de nverkozenenn uitgenodigd voor een verga.-
dering op het gemeentehuis om te worden geïnstal-leerd nadat
ze de functie aanvaard hebben en de eed wan trouw aan de con-
stl"tutie trebben af,ge1egd.

Yolgens een besluit van de consul van 6 september 1802 moet

de gemeenteraad voor de hel-ft vernieuwd worden en het l-ot zal
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de ulttredende leden aanduiden. De maire en zíjn adjuneL moe-

ten trun functj-e voor J Jaar uitoefenerl.

Benoemd in het .iaar 8 ( 1 8OO )

- Hendrickx Joannes l agent municipal.e
Covens Cornelius ! adjoint

Benoemd in het ^iaar 11 (lao'l)

Maire 3 Hendrickx Joannes

è9jg1g! 3 Cowens Cornelius

Leden s HaeLterman Amandus 6g j. landbouwer
72 j. landbouwer
6g j. trerbergier
67 j. trerbergier
64 J. .I-andbouwer

46 j. koster
50 j. Landbouwer

39 j. l-andbouwer

B_enoemd iÍr 1 81O (.r, ook in 1 81 3 )

Mal"re : Hendrickx Karel (o 178o) J.andmeter ( arpenteur)

1765) l.aadbourerAgjgiS! : Àsscherickx Jan Baptist (o

!S9S= : h.ogergenoemde personen
. + Neukermans Pieter Jos. 37 j. J.andbouwer

Ghijssels J«rsse 55 j. I-andbourrer

NoB. ïn bÍjJ-age de eedaflegging wan de maíre en zi"jn adjoÍnt
die sctrriftelj-jk gebeurde en die bij de registers ge-

Vernaillen Cornelius
Van der Speeten Jan
De Vuyst Antoine
De Winne Jean
Van der Speeten Pieter
Van den Berghe Adriaan
Neukermans Jozef

voegd werden.

/"Lf )ï L^.**q[4"-p^u"{^ fy:
" lÀ.4't - Ày rf : fl^;*'r" ' &L <a,\ca"'L* &q"'{'u"L<-

drt ' A<'*c-*t"cfLs V' J&'tt<z»tl"^zz-í-

rYo^+ rr(r /ÍJ"r ,mrm-Í*l*:':"'
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r-0LtANDSt TIJD (1815 - 1830)

Na de terugtocht van de Fransen hadden de Verenigde Mogend-

heden beslist dat de admi.nistratj-es Ïrun taak moesten voort-
zetterr. Al1e openbare ambtenaren moesten in functie blijven.
De bestaande wetten, door de Fransen uitgewaardigd, bleven
van kractrt.

In 1817 wordt een nieuwe regeJ-ing afgekondigd door Koning
Uillem ï. De gemeenteraad wordt regentieraad. De leden van de

raad, de burgemeester en de sctrepenen worden voor 6 j. be-
noemd door een kiezerscollege bestaande uit 21 man die zeJ-f
gekozen zíjn door de stemgerechtigden. De raad wordt dus door
de inLroners ze:..f gekozen, maar onrechtstreeks.

Om stemgerechti-gd te zí jnrmoet men meerderjarig zíjn en gedu-
rende twee jaar i.n het dorp r{onen. Daarbij moet men 37 r5() fl.
rectrtstreekse belastingen betalen.
Om 1id van het kiezerscollege te kunnen zijn, moet men 3 jaar
het dorp bewonen en 50 f1. in directe belastingen betalen.
De eerste aftreding van de raad moet gebeuren in 182O.

Het kiezerscoJ.J.ege zal e1k jaar in de eerste week van november
samenkomen om de leden van de raad te kíezen waarvan de plaat-
sen zÍjn open gekomen door overl-j-jden, ontsJ-ag of beëindiging
van het mandaat.

Nieuw reglement voor het bgstuur wan de gemeente in 1 82k
(K.8. 6 jan. 1824)

Het bestuur za1 samengesteld zijn uit een burgemeester, 2 sche-
penen en een raad. De leden wan de raad worden voor het lewen
verkozen de burgemeester wordt voor een termijn van 6 jaar
benoemd en een der sctrepenen moet om de 2 jaar aftreden.

Om stemgerechtigd te zíjn moet men 23 jaar oud zijn en 4O fl.
betalen in directe belastingen.
Het kiezerscollege zaL 3A leden tellen die 25 jaar oud zíin,
80 f1. betalen in directe be].astingen en inwoner van de ge-
meente zL jn.
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Ue hebben all-een maar de samensteJ-ling van de gemeenteraad
teruggevonden in een proces-verbaal. van de gemeenteraadszit-
ting van 1B apriJ- 1826 (Uodera Gemeentearchief - Ronse).

Pg=ssgsgg!9r
Assessoren

Leden

Van Hawermaet Benedictus (tot

Van Hawermaet Pieter Jozef (tot
HaeLterman Karel Benedictus (tot

Hendrickx Francis (tot
De Brabanter Pieter (tot
Covens Hendrik (tot
Van Houtem Antoon (tot

jan . 181.2)

jan. 1828)
jan.183O)

Jan.1828)
jan. 183O)
jan. 1832)
jan. 1832)

2

2

2

2

2

2
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BELGIE ONAFHANKELIJK (1830 -1970)

VERKIEZINGEN VAN 27 OKTOBTR 1830

Het besluit van 8 oktober 183O, ondertekend door 4 leden va.n

het VoorJ-opig Bewind, schri jft nieuwe verkiezingen voor.
Daarin staat o.ruo te lezen :

In a1le gemeenten zullen de frnotabeJ.enrr uitgenodigd worden
om de burgemeester, de schepenen en de leden van de gemeen-

teraad te verkiezen.
ZLin notabelen t zíj die directe belastingen betalen inbe-
grepen tret patentrecht (woor Okegem, een gemeente met minder
dan IOOO inwoners, werd het bedrag op 10 grrlden bepaald).

In de wergadering voorgezeten door de ouderdomsdeken, bijge-
staan door de l+ hoogste belasti-ngsbetalers a1s stemopnemers
met de jongste onder tren a1s secretaris, zal onmiddelliik
een voorzítter, wier stemopnemers en een secretaris gekozen
worden. Die verkiezing zal gebeuren bij geheime stemming en

met rneerderheid van stemmen.

Zíjn verkiesbaa.r : all-e burgers in de gemeente gevestigd die
23 jaar oud zíjn.

De gekozenen zullen onmiddellijk in functie treden.

De gouverneur varr Oost-Vlaanderen vaardigt volgende uitwoerings-
besluiten uit 3 '

De ontvanger van de bel-astingen zal eerr J.iJst opstell-en van
al de lngezetenen die bel-asting betalen.

Hij zal die J.ijst overkrandigen aan tret pJ.aatselijk bestuur.

De plaatselijke autoriteiten moeten de lijsten alfabetlsch
opstellen en ter ínzage van het publi-ek leggen vatl maandag-

morgen tot dj-nsdagavond 26 oktober.

Ze zu11en ook de ingeschrewenen oProepen om te vergaderen
op woensdag 2J oktober in het lokaal voor de verkiezingen
aangeduid.
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In orLz,e gemeente zíjn toen a1 die voorschriften reglementair
uitgevoerd. fn het modern gemeentearchief berustend in het
R5.Jksarchief wan Ronse vonden we de volledige bundel terrg.

Vooreerst de bekendmaking !

'rBurgemeester en Assessoren der gemeente Okegem, brengen ter
kennis der ingezetenen, dat don lljst der stemregttrebbenden
tot het kiezen van Burgemeester, Assessoren en Leden van den
gemeenteraad ter secratary dezer bestieringe ter inzaeg wan

een ieder zaL gesteld worden van morgen 2l dezer tot dynsdag-
avond 26en oetober, dag op welken de lijst zal- gesloten hror-
den. À1Le de gone welke vermijnen regt te hebben om mede te
werken tot bovengemelde kiezingen ende zich op dien J-ijst
niet en bewinden, moeten hunne klagten voor den 26 r savonds
indienen, aengezien men des a.nderdags 27 october, ten een uren
namiddag zaL overgaen tot de hier j-n vermel-de kiezing€rl.tt

Gedaen te Okegem, den 2h october 1830.

Den Burgemeester
get. B. Van Havermaet

Alfabetische lijst van de personen welke 1O 6;tÍldens lasten
voor tret jaar 1830 betalen en gewolgenttÍjken stemrectrt heb-
ben tot het kíezen van burgemeester, assessoren en verdere le-
d.en wan het gemeentebestuur 3

1) Asselman l{ed. Joannes
2) Baeyens Ued. MichieJ-
3) Covens Henri
4) De Boitselier PLeter
4tts ) O. Clerck

landbouwster
,, t,

landbouwer
l.erbergier
landbouwer

5) De Brabanter Pieter , ) ,,
6) De Brabanter Adriaan ,, ,,
7 ) De Dier Pieter ,, , ,
8) De Roeck Ferd.. Jozef ,, ,,
g) De Uinae l{ed. Johannes , , , ,
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10) De Ueys Pieter
11 ) De lfinne Judocus
12) Debbaut Pieter
13) De Boeck Petrus
1t| ) Ghi j sels Judocus
15) Grijseels Adriaan
16) Goubert Joost
17) Goubert Joannes
18) Grijseels Ued. Petrus
19) Haelterman Karel
2A) Hael-terman Fra.ncis
21) Hend.rickx Johannes
22) Lanckman Judocus

4) Lanckman Wed. Antoon
24) Lippens
25) Meirmans Leopoldus
26) Neukermans hred. Jud.
27) Pauwels Pieter
28) Prowins Francis
29) Ttressin Pieter Frans

30) Van den Berghe Karel
31) Vandenberghe Johannes

32) Van den Berghe Jan

32) Van Houtem Antoon

34) Vandenbergtre Ued. Joseph

35) Van Havermaet Benedictus
36) Van Havermaet Pieter Joseph

37) Van ïsterdaeJ- GiJ-J.es

38) Van ïsterdael lÍed. CorneilLe
39) Van der Speeten Ued. Pieter
t+O ) Van der Straeten Amand
l+oUis ) Van der Donck Constant
t+l) Van der Straeten Adriaen
l+2) Vernail].en Josep}.
l$) Vetsuypens Pieter

l-andbouwer

,, ,,
k]-eermaker
trerbergier

t, ,,

landbouwster
]-andbouwer

,) ,)
,, ,,
,, ,,
,, ,,

pastoor
].andbourer

,, ,,
hoefsmid

,, ,t

trerbergier
schoenmaker
landbouwer

,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,t

tt ,,

tt ,,

,, ,,
,, ,,
,, ,t

schoennaker
landbouwer

,t ),

,l ,,

,,,,
),,,
,,,,

-19-



4tl) Vernai-llen hied. Pierre Lieven
45) Van d.e Perre Laureys
46) Yan der Speeten Guillaume
l+7) YernaiL].en Carolus
,$8 ) Van de Perre Jacobus

Landbouwer

,, ,t

,, rt

,, ,,
t, ,,

Aldus opgemaakt door ons burgemeester en
gemeente te Okegem 26 oktober I s avonds

- Haelterman Karel
Van der Straeten Karel
Vetsuypens GuiLli-eImus

- De Boeck Petrus
HendrÍckx Franciscus

- De Braba.nter Petrus
HendrLckx Adriaan
Provins FrancÍscus
De Boitselier Petrus

assegsoren van
1 83o

Van Havermaet

de

Getekend Burg.

Het bureau was samengesteld uit !

Voorzitter : Yan der Straeten Petrus Amandus

9leggpggsgrg 3 De Boitseller Petrus
HaeLterman Karel
Yan Houtem Antoon
Covens Henrícus

Secretaris : Van Havermaet Benedict

1 ) YerkiezLng van de burgemeester 3

Van Havermaet Benedict 25 st.
Van den Berghe Cornelis (pachter) f st.

2) Verkj-ezing van de twee assessoren (schepenen)
pachter 22 st.
pactrter 1 1 st.
pachter 7 st.
landbouwer 3 st.
pachter 3 st.
landbouwer 3 st.
Landbouwer 2 st.
landbouwer 2 st.
brouwer 1 st.
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Yetsuypens Joannes
Covens Henricus

Verkozen met meerderheid wan

'l st.
1 st.

Hae].terman Karel
Yan der Straeten Karel

landbouwer
pachter

stemmen :

3) Yerkiezing wan de k leden wan de raad

Vetsuypens Guj-Ll-ielmus
De Brabanter Petrus
Hendrickx Adriaan
Hendrickx Franciscus
Covens Henricus
De Boeck Petrtrs
Van Houtem Antoon
Van den Berghe Joannes
Prowins F'rans

De Boitselier Petms
Vernaillen Jozef
Yan den Bergtre Corneli-us
Hae1terman Francis
Meireman Leopold
Debbaut Petrus
De Dier Antoon
Goubert Judocus

pachter
landbouwer
landbouwer
pachter
pactrt er
Landbouwer
landbouwer
l-andbouwer
landbouwer
brouwer
landbouwer
landbouwer
pachter
landbor:wer
landbouwer
landborrwer
.Landbouwer

18

15

11

11

7

6

6

5

5

5

4

4

4

3

1

,l

1

st.
st.
st.
st o

st.
St.
st.
st.
st.
st.
st.
st o

st.
St.
st.
st.
st.

Zi-Jn dus verkozen al-s raadsLeden r Vetsuypens GuilJ.iel-mus
De Brabanter Petms
Hendrlckx Àdriaan
Hendrickx Francis

Daar de raadsleden Vetsuypens Gr-r5-llie1mus en Hendrickx
Frans trun ontslag i-ngediend trebben, moet er dus overgegaaïl
worden tot nj,eu.we verklezingen. Die werden gehouden op 8

januari 1831 om drie u.ur in de namiddag.
26 kiezers namen deel aan de werkiezingen.

Igf9gg_gg§g3g3 : De Boeck Petrus 17 st.
Covens Henri

-)1-
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SAI\MNSTELLTNG VAN DE GE]'íEENTERAÀD

Egl€'ggggglgl : van Havermaet Benedict

Assessoren : Haelterman Karel

Leden

Van der Straeten Karel

: De Brabanter Petrus
Hendrickx -\driaan
De Boeck Petrus
Cowens l{enri-

VERKIEZINGEN VAN 74 OKTOBER i836

fn 1836 wordt een nieurïre gemeentewet aangenomen die <ie o:cle
reglementen over hret bestuur, opgesteld in 1824, verwangb.
Daarin staat dat er in elke gemeente een gemeenteraad is clie
samengesteld is ult raadsleden, schepenen en een burgemeester.

De raadsleden lyor:den rechtstreeks door de vergadering van de

kiezers gekozera, maar de koning benoemt de burgemeester en de

schepenen uit de gekozen leden.
De gemeenteraad teJ-t een aantal leden owereenkomstig het aan-
tal j-nwoners : voor Okegem met m1.nder dan l OOO inwoners hras

dat 7. Er waren 2 schepenen te benoemen.

Om kiezer^ te zí.lt moest men voldoen aan volgende voorwaa::den :

meerderjarig zL jn d.i. 21 jaar;
sedert de lste januari de gemeente bewonen;

een kiescijns betalen.

Irormaliteiten voor de verkiezÍngen

de kiezers moeten van rechtswege vergaderen om de 3 jatrr
op de l-aatste dinsdag van oktober om 1O u.

Wie kan tot raadslíd verhozen worden

Iedereen die ki ezer is ea 2\ jaar oud is.

Ver1oop van de kiezinA
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De tafe.l-svan het bureau moet zo geplaatst zíjn dat de kie-
zers er rond kunnen gaan of toch gemakkelijk te benaderen
zi jn.
Er wordt naamafroeping gehouden van de kj-ezers en de aan-
wezigen worden op een dubbele lijst geschreven. Na een twee-
de afroeping wordt de stemming voor gesloten verklaard"
De stembriefjes worden geteld.

- Gekozen zíjn zíj die de heJ-ft wan de stemmen hebben verkre-
gen bij de eerste stemronde.
Het proces-verbaal wan de bewerkingen moet onmiddellijk wor-
den opgemaakt en binnen de acht dagen aan de Bestendige De-
putatie gestuurd worden

- De leden worden verkozen voor zes jaar die beginnen met de

lste januari. Ze zíjn altijd herkiesbaar. Om de 3 jaar moet
de raad voor de helft vernieuwd worden en de orde van de

uittredíng zal door het lot aangeduid worden in tret jaar
dat de verkiezíng voorafgaat.
Wanneer een plaats openkomt door sterfgeval. of ontsJ.ag,
wordt erin voorzien door een nieuwe verkj.ezing en de bur-
gemeester, schepen of raadslid volbrengt slechts de termíjn
varr zi-jn voorganger.

SAMENSTELLÏNG VAN DE GEMEENTERAAD OP 1-1-183?

9glgggSgglg5 : Van Havermaet Benedict

ESI:SS*S3 : Haelterrnan Karel Ben.
De Boitselier Domien

Leden 3 Provins Franc1s
Covens Henri
De Brabanter Píeter
Van den Berghe Jan Filip

GBDDELTELÏJKE VERNTDUWING V4N DE GEMEENTERAAD OP 2q OKT. 18"9

Art o 54 van de 6iemeentewet van 30 maart 1836 schreef voor
dat er om de ) jaar een rrernieurtring van de gemeentererad moest
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plaatshebben voor de helft van de leden.
De helft van de sckrepenen en van de leden zouden j-n het jaar
dat hun mandaat eindigde door het lot aangehrezen rvorden. De

burgemeester behoorde tot de 2de trelft.

De gemeenteraad vergaderde op 29 september 1838 om tot de
lottrekking over te gaar,r.

Hun mandaat zal eindigen op 1 januari 1842 tenzi j ze door
herverkiezing weer lid worden van de raad.

De samenstellj-ng van de raad hebben we níet kunnen terug-
vinden.

VERKIEZINGEN VAN 25 OKTOBER 1842

Wijzieing van de gemeg.ntewet van 1836 (aoor de wet van lO
juni t84z)

Verandering in de gemeentewet van 1836 was dat de Koning
de burgemeester kan kiezen buiten de verkozen leden van
de gemeenteraad en wel onder de kiezers die 25 jaar oud
zL jn.
In dit geval krijgt hij een beslissende stem in het sctre-
pencollege, maar slechts een raadgevende stem j-n de ge-
meenteraad.
Verandering in de wet is ook dat de leden van de raad zruJ--

1en gekozen worden voor een termijn van acht jaar in pJ.aats
van zes en de wernieuwing van de helft van de gemeenteraad
za7- dus om de vigÍ jaar plaatshebben.
Een bi.jzonder artikel bepaalt dat de leden die zu11en ge-
kozen worden in 1845 dit zla3,Len zi-jn voor 9 jaar, dus tot
in 1 854.

- De ni.eur+e schikking gaat in met de gedeeltelijke lrerkie-
zing van 1842 en de verkozenen zullen al.J.en moeten aftre-
den in 1 85O de andere heLft te kj.ezen in 1 845 zal moeten
aftreden in l B5Il 

"
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Yerkiezing van I+ raads]-eden in werwanging wan_de uittrede:-
de ].eden :

Van Havermaet Benediktus
Hae]-terman KareL
Covens Hendrik
De Brabanter Pieter

§ss-cslssrgs-gs-r9r§ts=ils ?

Nadat het kiezers-bureau samengesteld is, verklaart de vofr-
zitter dat er tot de kiezing za1 overgegaan ïrorden.
Hij geeft aan de trwergaderingrt te kennen dat er 4 raadsheren
te benoemen zijn. Vervolgens nodigt hij de kiezers uit om zo-
weel namen a1s er raadsJ.eden te kiezen zijn op stembriefj es

te schrijwen.
llij werklaart aan de vergadering dat de stembriefjes, dj-e
niet op treel wi-t papíer geschreven zijn, nÍet zu11en aan-
vaard worden.

OnmiddelJ.iJk na deze onderrichting doet de voorzitter de rf-
Lezíng van de namen van de kiezers (en dit in al-fabetischa
orde ) .
Na afgeroepen te zj-jn geeft elke kiezer zíjr:-_ geschreven ea
gesloten stembriefje aan de Voorzitter, die het zel-f in d:
bus stopt. Daarna worden de namen van de kiezers die bij le
eerste oproeping afr.rezig waren nog eens afgeroepen.

Daarmee is de kiezing afgeJ.open en kan er overgegaan wordsn
tot de te1Ling.

Aantal- kiezers | 34 volstrekte meerderheid | 1B (tZ*r)
Uits]-ag van de kiezin€

Van Haverrna.et Benedikt
I{aelterman I(arel
De Roeek Frans
Van den Berghe Jan
Covens Hendrik

11 st.
14 st.
7 st.
'l st.
9 st,
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Debbaut Pieter
Hendrickx Jan
Vandenberghe Jan Fi-1ip
Van Hawermaet Pierre Jozef
Vetsuypens GuilJ-ielmus
Van Houtern Judocus
Van der Straeten Adriaan
Covens Jan Baptist

Verkozen !

Hendrickx Jan
Vandenbergtre Jan Filip
Van Havermaet Pierre Jozef
Vet suypens Gui 11i eLmus

9s1see=ss

Leden

2 st.
23 st.
23 st.
21 st.
20 st.
3 st.
1 st.
1 st.

23 st.
23 st.
21 st.
2A st.

: Vetsuypens Judocus
Van Havermaet Pieter Jozef

: Vandenbergtre Jan Filip
Vetsuypens Gui 1l-ielmrrs
Prowins Francis
De Boitse].ier Dominicus

(tanataaat notaris)

N.B. Geen enkele van de ontslaggewende leden is herkozen.

SAMENSTELIíING VAN pE GEI{EENTERAAD OP 1-l-18h't

EgfgggS::lgl : Hendrickx Jan Frang:ois

VERKIEZINGEN VAN 28 OKTOBER 1845

Dit hras een gerrÍone vernieuwing van de heLft van de gemeente-
raa.d.

Aftredend zi.in : Vetsuypeas Judocus
Provins Francis
De Boitselier Domien

Vetsuypens Guillielmus (waarsetrijnliJk o:rt-
slaggevend )
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Gehozen ziin : Provins Franciscrts
I{aelterman l(are1 )

Goubert Jan I ,rieu.we leden
)

Van Damme Pieter )

SAMDNSTELLTNG VAN DE GE}MENTERAAD OP 1.1-1846

Psfgggggglg5 : Hendrickx Jan r.r.

§S!:gS*Sg : Hael-terman KareJ-

Leden

Van Haewermaet Pieter Jozef

: Vandenbergtre Jan Filip
Provins Frans
Goubert Jan
Van Damme Pi.eter

VERKiTZING VAN 2? AUGUSTUS i848

Het parlement treeft een heJ-e reeks hervormingen aangebractrt
aan de gemeentewet van 1836.
De koning treeft beslist dat de gemeenteraden vo].].edig zuJ--
len trernieuwd worden en de dag waarop rrerkiezingen zu11en
plaats hebben, wordt wastgesteld op 22 augu.stus,

De uittredende leden zijn a1len herkozen

.SAMDNSTELLING VAN DE GËMEBN.TERAAD OP 31-1O-18I+8

Eg:gggSg:lgl I Hendrickx Jan Francís uittredend op 1-1-1855

Schepenen : Hael-terman Karel uittredend op 1-1-1852

Leden

Van Havermaet Pieter Jozef ,, ,, op 1-1-1855

: Vandenberghe Jan Fi1ip( 17s.)uittredend op 1-'l- 1852
Covens Hendrik (ZO st.) ,, ,, op 1-1-1855
Van Damme Pieter (lg st.) ,, ,, op 1-1-1852
Goubert Jan Baptist (tl st. ) ,, ,, op 1-1-'1855

-27-



-

VERKIEZING VAN 28 OKÏOBER 1851

Dit is de verkj-ezing van de kLeine heJ.ft van de gemeente-

raad. De lottrekking voor de orde voor uittreding heeft
plaatsgetrad op 1 mei 18ll8.

Zi.in uÍttrede*d t HaeJ.terman Karel (schepen)
Vandenberghe Jan Filip )

van Damme Pieter ) reaen
)

Zj-.in verkozen : Haelterman Kare]-
Vandenbergtre Jan Fillp elk met 17 stemmen

Va"n Damme PÍeter

SAMENSTELLÏNG VAN DE GEMEENTERAAD OP 1-1-18(2

lg=gggsgglgl : Hendrickx Jan Francis

g9l9gSg:l : HaeltermaÍ1 Karel

Leden

Yan Havermaet Pieter Jozef

I Vandenbergtre Jan FiJ.ip
Cowens Hendrik
Van Damme Pieter
Goubert Jan Baptist

VERKIEZING VAN 31 OKTOBER 1854

Het is de &ertrrone driejàarJ.iJkse verkiezing voor de tweede

uittredende heLft van de gemeenteraad.

Ziin uittred.end. : Hendrickx Jan Frans (burgemeester)
Van Havermaet Pieter Jozef (schepen)
Covens Hendrik )

, ) (reaen)Goubert Jan Baptist)

Zijn werkozen : de vier uittredende leden zijn leerkozen.

SAMENSTELLïNq VAN DE GEMEEN?ERAAD OP 1-1-18(<

Eg:gsgggglgl : Hendrickx Jan Frans (benoemd bij K.B. van 28

december 1 854 )
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gg}gg:lSg : Haelterman KareJ.

Yan Havermaet Pieter Jozef

Leden : Yamdenbergtre Jan FiJ.ip
Cowens Hendrik
Van Damme Pieter
Goubert Jan Baptist

N.B. Op 11-6-1856 rordt Jan Filip Yandenbergtre burgemeester
in vervanging van Hendrickx Jan Frans (overleden op 25

december 1855).

VERKIEZING VAN 27 OKTOBER 1857

De gewone driejaarlljkse vernierrwing van de heLft van de

raadsleden dient pJ.aats te l-ebbere.

Uittredend zi.in I Vandenbergtre Jan Filip
Haelterman Karel
Van Damne Pieter

Moeten vervan-
genJrorden : Hend.rickx Jan Frans (*)

Covens Hendrik (ontsJ-aggevend)

ZiJn verEozen : Yandenberghe Jan FiLl.p
Haelterman Kare].
Van Damme Pieter
De BoitselLer Domlen

Covens Germanus

SAMENSTELLING VÀN DE GEMEENTERAAD

l3=gSg:SglgI r Covens Germanus Const. (benoemd op 17-1-1t58)

ggl9gSlgg : De Boitse.l-ier Domien

Van Havermaet PÍeter Jozef

Leden I Yandenbergtre Jan FiJ.iP
Haelterman Karel
Van Damme Pieter
Goubert Jan Baptist
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VERKIEZING VAN 3O OKTOBER 1860

Overeenkomstig de gemeentewet moet op 31 december van dit
jaar (1860) a" grote helft van de gemeenteraad aftreclen,
doch de uittredende leden zj-Jn herkiesbaar.
Er moeten dus op de J.aatste dinsdag van oktober werkiezin-
gen worden getrouden voor 4 aftredende l-eden :

Covens Germanus

De Boitselier Domien

Goubert Jan Baptist
Van Hawermaet Pi-eter Jozef

Zijn verkozen s De Boitselj.er Domien
Covens Germanus

Cowens Eduard
Goube::t Jan Baptist

- A1len zíjn uittredend op 31 deeember 1866.

SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD OP 1-1-1861

Egggg:gglgl I Covens Germanus Const.

lglSggg9= : De BoitselÍer Domien
Covens Edward

Leden : Goubert Jan Baptist
Haelterman Karel
Vandenberghe Jan FiJ.ip
Van Danrme Pieter

N.B. Líjst van de kiezers, inwoners wan Okegemr voor de sa-
menstelling van de Pfovincial-e Raad (perronen die min-
stens 4Zr5O fr aan belastj"ngen betaalden).

beta.a.]-de
belasting

1 ) Baeyens Pieter Jotrannes landbouwer " 17-6-1803 45;4 fi
2) Berlenger August , , ,, 8-7-1821 4?136 fr
3 ) Cowens Edward , , , , 5-t -1 83r+ 1O5 , 81 fr
4) De Boitseller Domien ,, ,, 2-8-t8OZ 44161 fr
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5) De Boitselier Theodoor handelaar
6) De Brabanter Pieter landbouwer
7) Ilaelterman Karel ,, ,,
8) Haelterman Frans t, ,,
9) Provins Frans ,, ,,

10) Van Damme Pieter molenaar
1 1 ) Yandenberghe Jan Filip Landbouwer
12) Van den Berghe Cornelis , t ,,
13) Yan den Bergtre Jozef ,, ,,
14) Van den Berghe Jan ,, ,,
15) Van Havermaet Benedikt ,, ,,
16) Van Hawermaet Pieter ,, ,,
17) Ifaegeman Karel pastoor
1I) Covens Germain landbouwer

(afgevaardJ-gde voor weduwe)

VERKIIZINGEN VAN 27 OKTOBER i863

o 5_o1_1 924

5-1 O- r 8o5

23-1a-1796
5_1 2_1797
8-oll- 1797

1 O-O7- 1 Bo5

5-o5- 1 8o5

1 O-O4-l 807

1 -O6-1 8o9

1 0-1 1 -1 800
4-o3-t 8oo

29-a7-1793
4-og-1 806

1 1-O5-1831

43,t2 fr
44 r78 fr
44 166 fr
t+4 ,66 fr
46,66 fr
53 r91 fr

1C6rOO fr
8a r21 fr
80 r2, fr
45,85 fr
bi.,c? fr
\' ,'t2 fr
:t6 r23 fr

20o,1 1 fr

De kleine helft
einde van 1863.

(:) van d.e gemeenteraad is uittredend op tret

Zi.in verkozen ! Cowens Jan
Vandenbergtre Jan Filip
Berlenger Àugust

- Al1en zijn uittredend op 31 december 1869.

SAMENSTELLÏNG VAN DE GEMEENTER.A.AD

9eregregs!sr

!slses*ss

Leden

: Covens Edward (K.8. 3 februari 1864)

: De BoitseJ-ier Domien (f .n. 3t december 186])
Covens Jan (K.8.3 februari- 1864)

: Vandenbergtre Jan Filip
Berlenger August
Goubert Jan Baptist
Provins tr'rans
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