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M ijnheer de Voorzitter,

Mevrouw, Mijne Heeren,

V erleden ja a r  w as het me gegund, bij het vieren van  de 
ééne eeuw  oud provinciewet, de geschiedenis voor te leggen 
van. onze gouwinrichtingen alsm ede de grondlijnen welke, in 
1936, tot het opbouw en van  ons provinciaal statuu t gediend 
hadden.

N adruk leggend  op het noodzakelijk behoud  der besturen 
per streek, niet alleen om dat dit met overerving en gebruiken 
overeenstem de, niet a lleen  om dat dit een tegenhanger is van 
centraliseerende onplooibaarheid, doch vooral w egens de ontel
b a re  m ogelijkheden voor beter ingrijpen in dichtbeschouw de 
toestanden, w ees ik op het v ruch tbaar gevolg, in ieder provin
cie op zichzelf genom en en niet het minst in de onze.

Het w as een verklaring, een  bevestiging. En eenieder, 
ietw at op de hoogte van  uw e w erkzaam heid kon er ongetwijfeld 
m ede instem ming betuigen.

Het schijnt m e echter natuurlijk d a t een  re laas van  deze 
w erkdadigheid, onder al h aa r vorm en hier w orde n ee rg e
schreven.

G een nieuw igheden zijn het voor U die het jaarlijksch 
verslag  en de begrooting naziet. M aar wel treffend zal het slaan  
op den  buitenstaander, min bekend  met de stille doch onophou
dende en veelom vattende arbeidskracht van  het provinciale 
werktuig.

En ook voor U, Mevrouw, Mijne Heeren, zal het over
schouw en van overvloedige benaarstig ing  door uw  voorgangers 
en U zelven, U den ernst van uw e zending doen gevoelen en 
m eteen de fierheid dat veel, oneindig veel ten gunste van  uw
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volk, uw  gem eenschap, uw  kleine vaderland , kan uitgewerkt 
worden.

De Provincie is een  levend organism e dat roert en bew eegt, 
d a t  verkwikt en bezielt, met scheppingskracht en heelverm ogen.

Een levend organism e dat zich aan p ast a a n  den dag , draait 
en w entelt n aa r den verschillenden a a rd  der veranderlijke 
tijden, n aa r verbetering en vollediging streeft ingevolge de 
ontwikkeling der immer evolueerende menschheid,

Ais ik de redevoering lees van  den eersten  Gouverneur 
v an  W est-V laanderen, in Juli 1837 uitgesproken en de gegevens 
ervan  vergelijk met d iegene welke binnen enkele stonden aan  
U overgem aakt w orden, dan  zijn er tw ee vaststellingen te 
m erken : het verruim en van  onze hedendaagsche bem oeienissen 
en het verhoogen der cijfers in gelijkaardige posten.

Niet dat ik misprijzend op de betrachtingen  van  de eerste 
jaren  van 's lands onafhankelijkheid wil neerzien, w ant bij den 
aan v an g  w as alles te bew erken en iets beg innen  te doen is 
even  moeilijk ais voort of beter doen. M aar opvallend is hoe 
het stoffelijk en m aatschappelijk  en verstandelijk leven zich 
opgeschroefd heeft n aa r hooger eischen. En hoe nieuw e v raag 
stukken zijn opgerezen en hoe het b estaan  van  den  enkeling 
en van  de gem eenschap  zich ontwikkeld heeft en ook inge
wikkeld.

Onvermijdelijk zullen in de nakom ende opsom m ingen 
enkele punten verschijnen welke niet of min in provinciale 
bevoegdheid  vallen, doch veeleer in deze van  het centraal 
bestuur. Zij stellen toch een beeld  voor van  zekere provinciale 
aan g eleg en h ed en  en  w arén  daarom , n aa r ons oordeel, niet uit 
te schakelen.



BEVOLKING. 
GEMEENTEN IN DE PROVINCIE.

BEVOLKING :

Het bevolkingscijfer in onze gouw  bedroeg  op 1 Januari 
1836 : 621.816. O p 31 Decem ber 1936 telt W est-V laanderen 
954.463 inwoners.

H ierna de tabel van  de  volkstellingen op de aan g ed u id e  
datum s :

1 Januari 1836 621.816
15 October 1846 643.004
31 Decem ber 1856 624.912
31 Decem ber 1866 642.217
31 D ecem ber 1876 684.468
31 D ecem ber 1880 691.764
31 Decem ber 1890 738.442
31 D ecem ber 1900 : 805.236
31 Decem ber 1910 874.135
31 D ecem ber 1920 803.687
31 D ecem ber 1930 901.588
31 D ecem ber 1935 946.862

WIJZIGING AAN GEMEENTEGRENZEN. — In onze Provin
cie w aren  er, in 1837, 15 steden  en  233 gem eenten. Zeven 
n ieuw e gem eenten w erden  sedert voornoem d jaarta l opgericht, 
nl. achtereenvolgens Ploegsteert, Schuiferskapelle, Poelkapelle, 
De Panne, Hertsberge, Veldegem  en Houthulst. Anderzijds 
w erden  de gem eenten M ariakerke en  St. Pieters op den  Dijk 
ingelijfd respectievelijk bij O ostende en  Brugge, zoodat de pro
vincie nu  253 gem eenten omvat.



PROVINCIALE VERKIEZINGEN. 
GELDMIDDELEN.

a) VERKIEZINGEN VAN DE PROVINCIALE RADEN 1836-1936.

Om het kiesstelsel n a  te g aa n  kan  deze eeuw  in drie 
perioden verdeeld  w orden :

1°) De periode van  het censiiair kiesrecht, dwz. d a t m en 
om te m ogen kiezen een cijns van  een zeker b ed rag  a a n  het 
rijk m oest beta len  (zie de kieswet van 3-8-1831). Deze kiescijns 
w erd  herhaaldelijk  verlaagd, nl. in 1848 tot 42,36 fr. w aard o o r 
het aan ta l kiezers voor onze provincie b ijna verdubbelde, later 
nog met de helft verm inderd in 1871.

De w et van  30-3-1870 h ad  den  kiescijns v erlaag d  voor d e  
d ragers van  een diplom a van  het m iddelbaar onderwijs. Hier
m ee is een  overgangsperiode begonnen, w aarin  nu  n aast d en  
cijns ook de bekw aam heid  in acht genom en wordt. In d e rd aad  
door de w et van  24-8-1883 w orden een groot aan ta l ca tegorieën  
van  personen tot het kiesrecht voor de provincie en  de gem eente 
toegelaten  w egens h u n  bekw aam heid; zij w orden capacitairen  
geheeten  in tegenstelling met de censitaire kiezers en  zijn 
ontslagen van  alle voorw aarden  betreffende het beta len  v an  
den  cijns.

2°) Het censitaire kiesrecht w erd echter voor de w etge
vende verkiezingen volledig afgeschaft ingevolge de  grond
wetswijziging van  1893. In de p laats w ordt het meervoudig 
kiesrecht ingevoerd. Bij gevoegde stem m en w orden toegekend 
a a n  bezitters en  capacitairen . Het stem recht w ordt eveneens 
verplichtend. Deze hervorm ing w erd door de  wet van  29 Juni 
1894 uit gebreid  tot de provinciale verkiezingen aangezien  d e
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provinciale raden  voortaan  verkozen zullen w orden door de 
burgers, ingeschreven ais kiezers voor den  Senaat.

3°) De wet van  9 Mei 1919 wijzigt nog eens ten gronde de 
voorw aarden  voor het kiesrecht door het invoeren van  het 
a lgem een enkelvoudig kiesrecht, ingevolge de w et van  18 Octo
b er 1921 toegepast op het provinciaal electoraat.

Het aa n ta l leden van  den Provincialen R aad  bedroeg, in 
1836, 64 en is naeenvolgens verm eerderd gew orden tot 68 (wet 
29 Februari 1860) tot 69 (wet van  27 Mei 1872) tot 71 (wet van  
13 Mei 1878) tot 76 (wet van  9 Mei 1882), tot 80 (wet van  19 
O ctober 1921).

De Provinciale R aad bestond uit tw ee helften, om de tw ee 
ja a r  te vernieuw en. Er dient echter aangestip t d a t er, gedurende 
den oorlog, geen  verkiezingen gehouden w erden  voor de pro
vincieraden. De m andaten  van  de eerste reeks, die in 1916 
m oesten vervallen, w erden  verlengd door de w et van  1919 en  
de  overleden en ontslagnem ende leden w erden niei vervangen. 
De provincieraad heeft, gedurende den  oorlog, enkel vergaderd  
om beslissingen te nem en nopens de oorlogsbelasting door de 
bezettende overheid ten laste van  de bevolking gelegd, om de 
rekeningen van  de provinciale fondsen goed  te keuren en  om 
het provinciaal b udget te stemmen.

G edurende de  oorlogsjaren, w as het grootste deel der pro
vincie bezet, zoodat er geen  sp raak  m eer kon zijn van  de voort
zetting van het provinciaal leven; alleen  tw ee arrondisse
m enten konden verder functionneeren, nl. die van  Veurne 
en  leper. De onbezette gem eenten w erden  afgescheiden van 
den  zetel van  de Bestendige Deputatie en hingen af van  het 
Provinciaal Bestuur, eerst gevestigd te Veurne, van  1915 af te  
De Panne, en  op 15 Novem ber 1918 terug  n aa r Brugge over
gebracht.
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b) PROVINCIALE REKENPLICHTIGHEID.

Het is wel belangrijk  enkele cijfers uit de  provinciale 
begrootingen  in vergelijking te stellen.

De begrooting voor 1836 bedroeg  440.316 fr. 39.
Deze voor 1936 : fr. 40.561.206, w at dus n ag en o eg  terugkom t 

o p  een  vertiendubbeling van  uitgaven.
H ad de Provincie, bij h aa r on tstaan  in de Belgische Wet

geving, geen  schuld, d an  beloopt deze op 31 Decem ber 1936 
fr. 12.202.246.—

De m eeste bekom m ering van  den  R aad, dus de  m eeste 
u itgaven , g aa t jaren lang  om zeggens uitsluitend n a a r  het 
verkeer : werken a a n  rivieren, vaarten  en  banen , later b uurt
spoorw egen.

Tengevolge van  de sociale stroom ingen g aa t de b e lan g 
stelling enkele jaren  vóór den oorlog reeds, benevens de open
b a re  werken, n a a r landbouw , w eldadigheid  en  sociale voorzorg.

H ierna enkele b ep aa ld e  cijfers, w aaru it ook de berekening 
kan  opgem aakt w orden van  de ontvangsten en  de verscheidene 
geïnde belastingen, welke het leven van  de Provincie m oeten 
m ogelijk m aken.

RETROSPECTIEF OVERZICHT VAN DEN TOESTAND 
DER PROVINCIALE COMPTABILITEIT 1836-1936.

1. De begrooting  voor het ja a r  1836 beliep
ir. 440.316,39

De inkomsten w aren  b eraam d  ais volgt :
overschot van  voorgaande dienstjaren  fr. 163.876.62 
6 opcentim es op de grondbelasting  en

de personeele belasting  
O pbrengst van  rechten op barree len  op 

w egen, sluizen en b ruggen  
A ndere opbrengsten

fr. 204.416,06

fr. 76.848,27 
fr. 18.935,83
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In uitgaven w aren  de grootste posten voor
zien voor w erken a a n  havens, rivieren, 
vaarten  en  provinciale banen , te zam en : fr.

De provinciale opcentim es w aren  geschat :
1 opc. op de  grondbelasting : fr. 23.444 )
1 opc. op de  person, belast. : fr. 10.606 ;

De provincie h ad  geen  schuld.

2. Ten ja re  1870 verdw enen de barreelrechten.
De begrooting voor dit ja a r  beliep  fr. 1.720.304,33 
Ais voornaam ste bronnen van  inkomsten 

w orden aangestip t :
Overschot van  voorgaande dienstjaren fr. 
Provinciale opcen.times :

17 V2 °P  de grondbelasting 
15 op de person, belasting

fr.
Taksen op honden en p aa rd en  fr.
Andere opbrengsten fr.
O pbrengsten van leeningen fr.
Provinciaal landbouw fonds fr.

De m eest m erkbare posten in uitgaven w aren  :

1) de kredieten voor het uitvoeren van
w erken a a n  w egen  en vaarten , fr.

2) bu itengew one w erken (in de  begroo
ting niet gedetailleerd) uit te voeren 
m et de opbrengst der leening van

Een provinciaal opcentiem w as geschat :
1) op de grondbelasting fr. 22.777,-—■

2) op de person.-belast. fr. 11.907,—

338.860,—

34.050,—

46.599,57

577.220,93 
82.000,— 

121.858,50 
775.000,00 
117.625,—

269.000,—

fr. 775.000

34.684,—
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N.B. Er is dus b ijna  geen  verschil 
tusschen de w aard e  van  de opoentimes in 
1836 en deze in 1870 :

De provinciale schuld beliep  in 1870 fr. 1,056.881

3. De begrooting voor 1913» het ja a r  vóór den oorlog, beliep  
n a  schrapping  van  tw ee posten voor orde fr. 3.041.969,87

Bijzonderste bronnen van inkomsten :
Overschot van voorgaande dienstjaren  fr. 19.070,54 
Provinciale opcentim es :

16 op de grondbelasting
27 op de personeele belasting  [ fr. 1.144.661,30 
12 op het patentrecht !*

fr. 1.046.700,—

Prov. taksen op de rijwielen fr. 400.000 
honden en p aa rd en  fr. 199.000 

drank- en tabakslijterijen fr. 284.000 
an d ere  voorw erpen fr. 163.700 

Andere inkomsten fr. 2.582.608,57

Uitgaven :

Voor openbare w erken w aren  kredieten
uitgetrokken voor fr. 896.613,—

buurtspoorw egen fr. 478.059,—
o p en b aar onderwijs 356.100,—
landbouw  228.820,—-
W eldadigheid  en  sociale voorzorg 457,500,—

In 1913 b rach t 1 prov. opcentiem  op :

op grondbelasting fr. 30.728 \
op person, belasting fr. 21.630 ( fr. 58.108,—
op patentrecht fr. 5.750 )

De provinciale schuld beliep  fr. 3.424.881,—
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4. Het to taal van de provinciale begrooting voor
1936 w as fr. 40.561.206

Inkomsten :

G eraam d boni op 1 Januari 1936 fr. 4.225.287,47
A andeelen in de rijksbelastingen 8.115.680,—
40 opcentim es op de rijksaandeel-

belastingen  16.880.000,—
Provinciale belastingen  op 

honden en p aa rd en  fr. 2.070.000 
tabak- en drankslij-

terijen 1.030.000 ) fr.8.923.000,-
rijw ielen 5.250.000
andere  voorw erpen 573.000 

an d e re  bronnen van  inkomsten fr. 1.709.330,—

Uitgaven :

voor openbare  werken fr. 7.771.500,—
voor buurtspoorw egen 1.950.000,—
voor o p en b aar onderwijs 5.648.183,80
voor landbouw  860.600,05
voor w eldadigheid  en sociale voorzorg 25.732.104,—

In 1936 w as 1 prov. opcentiem geschat ais volgt :

grondbelasting  fr. 274.000
bedrijfsbelasting 144.000
belasting op inkomsten  ̂ fr. 422.000,-

van  aangew ende kapi
talen 4.000

De provinciale schuld op 31 Decem ber 1936
beliep  fr. 12.202.246,—



VOLKSGEZONDHEID. 
WATER- EN RIOOLBEDEELINGEN.

MUTUALITEITEN. 

WERKLOOSHEID. 

GOEDKOOPE WONINGEN.

A. — OPENBARE GEZONDHEID.

In de voorbije eeuw  w erd onze provincie om zoo te zeggen 
jaarlijks geteisterd door vreeselijke epidem ieën, w egens het 
gem is a a n  de allernoodzakelijkste voorzorgsm aatregelen en 
voorbehoedm iddelen m eestal tot een  groot gedeelte of het 
geheele g rondgebied  uitgebreid.

Er w aren  dan  ook duizenden slachtoffers. Bijna geen enkele 
naam  van  besm ettelijke ziekte ontbreekt : dikwijls heerschten 
cholera, typhus en pokziekte, periodisch kw am en de m azelen, 
kinkhoest, roode koorts en kroep in epidem ischen vorm voor.

O m dat deze epidem ische ziekten in het bizonder telkens 
een  groot aan ta l j eugdige slachtoffers m aakten, heeft het kinder- 
sterfte-cijfer, de bevolkingsstatistiek van  onze provincie steeds 
ongunstig  beinvloed.

De regeering  zelf achtte zich gedw ongen tusschen te komen 
en schreef de  voorbehoedende m aatregelen  en de verw eer
m iddelen voor om de besm ettelijke ziekten op te sporen, te 
bestrijden en zooveel mogelijk plaatselijk te beperken. Dank aan  
de rijks- en provinciale toelagen w erden de gem eenten aangezet 
tot het uitvoeren van  gezondheidsw erken, tot het oprichten van 
hospitalen, van  lokale en  vliegende ontsm ettingdiensten, tot het



—  15 —

verrichten van  bacteriologische ontledingen, tot het houden  v an  
raadp leg ingen  voor m oeders en zuigelingen.

De Provinciale G eneeskundige Commissie, tot in 1880 
daarin  geholpen door de  gew estelijke en plaatselijke geneeskun
dige commissies, controleerde deze u itgebreide w erking en 
hield zelf toezicht, vooral in de arbeidsw ijken.

De pokziekte in het bizonder w erd  zóó stelselm atig 
bestreden  door de koepokinenting, kosteloos g ed aan  dank  zij 
de rijkstoelagen en door de gem eenten en  de provincie gecon
troleerd, d a t n a  een  halve eeuw  van  deze epidem ie alleen  nog 
de herinnering gebleven  is.

H elaas ! een  andere  kw aal zou h aa r p laats in de  rij 
innem en. Inderdaad , voor het eerst op het einde der vorige 
eeuw  w ordt er in de  verslagen van  de geneeskundige commissie 
g ew aag d  van  de longtering ais volkskwaal.

De Provinciale O verheid is opgeschrikt en  in 1900 geeft de 
P rovincieraad opdracht a a n  zijn bureel om een commissie 
bijeen  te roepen, belast met het onderzoek betreffende de 
oprichting van  een  provinciaal sanatorium  voor teringlijders. 
In 1901 w ordt een  eerste toelage voor den strijd tegen de long
tering op de provinciale begrooting uitgetrokken.

De longtering zou de gevaarlijkste geesel voor onze pro
vincie w orden om dat zij w egens het vochtige klim aat hier het 
m eest woekerde, zoodat reeds vóór den  oorlog het sterftecijfer 
voor tuberculose in W est-V laanderen 16 à  18 op 10.000 bedroeg, 
terwijl het gem iddelde sterftecijfer voor deze ziekte over geheel 
België de 16 nooit overtrof.

Doch de oorlogsellende in het bezette, zoowel ais in het 
onbezette en bizonderlijk in het verw oeste gedeelte der pro
vincie heeft het geheele vraagstuk  der openbare  gezondheid 
nog scherper gesteld.

Reeds onder den oorlog w erden door de bezettende over
heid de dringendste m aatregelen  getroffen, terwijl in het onbe-



— IS —

zette gedeelte  de gevallen van  besm ettelijke ziekten, in gem een 
overleg met den militairen geneeskundigen dienst, opgezocht 
en  bestreden  werden.

N a den  oorlog echter zou de  openbare  gezondheid een  der 
bizonderste en der eerste zorgen van  de provinciale overheid 
w orden.

In de  verw oeste gew esten w ordt de geneeskundige dienst 
heringericht, dank  zij de ruim e financieele tusschenkom st van 
het A m erikaansch Roode Kruis. De uitgew eken geneesheeren  en 
vroedvrouw en w orden aangem oedigd  om zich in deze streken 
te  vestigen. Met spoed w orden dispensaria , geneeskundige 
diensten, enz. tot s tand  gebracht.

Doch er m oest onmiddellijk en  krachtdadig  ingegrepen  
w orden tegen  de reusachtige uitbreiding van  de longtering, ten
gevolge van  de ondervoeding in de oorlogsjaren en de slechte 
w oningstoestanden  onder en  n a  den oorlog.

Aldus heeft de Provinciale R aad  in 1922, ingaande  op het 
verslag  van  de door hem aangeste lde  gezondheidscom m issie, 
beslo ten  de oprichting van  tw ee sanatoria , één  voor vrouw en 
en  één  voor m annen, te begunstigen.

Dank zij die stoffelijke en  m oreele hulp, heeft de  Veree- 
n ig ing zonder w instgevend doei « Sanatorium  Elisabeth » in 
1925 een  sanatorium  voor teringlijdsters te Sijsele kunnen 
oprichten.

Anderzijds h ad  het Rijk reeds in 1920 het krijgshospitaal 
St. Idesbald, te Houtem (Veurne) gedeeltelijk ais dispensarium  
en  sanatorium  ingericht, in het bizonder voor behoeftige tering
lijders. In 1926 nam  de pas gestichte V ereeniging zonder w inst
gevend doei « Sanatorium  St. Idesbald  » dit sanatorium  over en 
b rach t het in 1930 onder in het kasteel « De Lovie » te Poperinge.

De Provincie heeft h a a r tusschenkom st niet beperk t tot een 
toelage in de verplegingskosten, doch ze heeft zich ook al die 
ja ren  ingespannen  om de oprichting van  de san a to ria  te steunen
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en  te bespoed igen  ten einde aldus den  dam  op te w erpen tegen 
de  uitbreiding van  de longtering, die in de eerste naoorlogsche 
jaren  het karak ter van  een  ernstige bedreig ing  had  vertoond.

Hier dient hulde gebracht a a n  den Provincialen R aad in de 
eerste plaats, a a n  de Bestendige Deputatie, a a n  de gem eente
besturen , doch ook a a n  de particulieren, die zich belangloos 
gew ijd hebben  a a n  de longterm gbestrijding bizonderlijk in den 
schoot van  de tw ee vereenigingen « Sanatorium  Elisabeth » en 
« Sanatorium  St. Idesbald  ».

De taak, die de Provincie op zich genom en heeft met het 
oog op de  gezondm aking van  h aa r grondgebied, beperkt zich 
echter niet tot dit alles ; tevens m oesten grootscheepsche m aatre
gelen in overw eging genom en w orden om de ergste vijanden 
v an  de volksgezondheid te bestrijden en nam elijk a a n  onze 
bevolking een  gezonde w oning en  drinkbaar w ater te ver
schaffen en om de dicht bevolkte cen tra te voorzien van  riolee- 
ringen. Hiermede verlaten  w e het gebied, w aa r uitsluitend de 
volksgezondheid beh an d eld  wordt, om te komen op een  ander 
plan, d a t der openbare  werken.

B. — WATER- EN RIOOLBEDEELINGEN.

In 1905 verk laarde de h. Baron de Béthune, toenm alige 
G ouverneur van  de Provincie dat, in de verloopen jaren, b e lan g 
rijke w erken uitgevoerd w erden  voor het aan leg g en  van riolen 
in de steden en de bebouw de gedeelten  van  gem eenten en  dat, 
in de toekomst, belangrijke sommen zouden m oeten uitgegeven 
w orden om de steden en de b ad p laa tsen  van  w aterbedeelingen 
te voorzien.

a) RIOOLBEDEELINGEN.

Er is geen  statistiek kunnen gevonden w orden over den 
toestand  van  de rioolbedeelingen in W est-V laanderen in 1890.
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Doch uit bovenstaande verklaring m ag  afgeleid w orden d a t 
a lsdan  een  reeds aanzienlijk getal lokaliteiten van  riolen voor
zien w aren.

In de laa tste  25 jaren  zijn vele w erken voor het aan leggen  
van  riolen uitgevoerd gew eest, zoodat er thans in de Provincie, 
m eer d an  60 steden  en gem eenten zijn die over een  volledig of 
gedeeltelijk rioolstelsel beschikken.

Verschillende van  de bedoelde lokaliteiten bezitten daarbij 
speciale installaties voor de zuivering van  het afvalw ater.

Er m oet erkend w orden d a t niet a l de  rioolstelsels a a n  de 
m oderne hygienische eischen voldoen. Dit komt hieruit voort 
d a t de riolen, in de m eeste plaatsen, m aar bij stukken aa n g e 
legd  w erden. Doch het is een  verheugend feit dat de riolen d ie  
in de laatste  jaren  aa n g e leg d  w erden, m odern opgevat zijn en 
in alle opzichten voldoening geven. Er moet ook bij gevoegd, 
w orden d a t nog dagelijks ontw erpen van  rioleeringsw erken 
ingediend  w orden, zoodat m en m ag hopen d a t de  kwestie 
van  de rioolbedeelingen in W est-V laanderen, a l m eer en  meer' 
h a a r  b eslag  zal krijgen.

Het v raagstuk  van  de riool- en  w aterbedeelingen  m aakt 
het voorw erp uit van  de  studie eener bijzondere in O ctober 
1934, door den G ouverneur, ingestelde provinciale commissie..

b) WATERBEDEELINGEN.

In tegenstelling met de  rioolbedeelingen, zijn de w aterlei
dingen in de Provincie m odern ingericht. Dit komt hieruit voort, 
dat de w aterleidingsw erken m eestal in de  laatste  jaren  u itge
voerd w erden  en dat de ondernem ingen sloegen op gansche 
lokaliteiten of groote gedeelten  er van.

M eer d an  20 steden en gem eenten bezitten een  w aterbe- 
deeling die een  to taal bed ienen  van  over de 275.000 inwoners.

In dit to taal zijn de personen niet beg rep en  die, gedurende'



—  19 —

de zom erm aanden, langs de Kust, van de w aterbedeelingen  
gebruik m aken.

Belangrijke ontw erpen van  w aterbedeelingen  liggen thans 
ter studie n.l. dit voor den toevoer van  w ater n a a r  het Zuiden 
van  de Provincie, hetgeen  zal toelaten  de inwoners van  de 
nijverheidscentra uit deze streek van  de Provincie met w ater 
te voorzien (Izegem, Roeselare, W evelgem , enz.).

Het w ater d a t in W est-V laanderen gebruikt wordt, komt 
voort : gedeeltelijk uit de  valleien van  de Bocq en  andere  
riviertjes van  de M aas. Het w ordt geleverd door de Tusschen- 
gem eentelijke M aatschappij der V laanderen voor W aterbedee- 
ling, die het zelf ontvangt van  de C om pagnie Intercom m unale 
Bruxelloise des Eaux. Brugge, O ostende, Blankenberge, Middel- 
kerke w orden n.l. van dit w ater voorzien.

De gem eenten uit de streek van  V eurne-A m bacht zooals 
Adinkerke, Koksijde, De Panne, Oostduinkerke, Veurne, Nieuw- 
poort, leveren a a n  de  inwoners w ater d a t getrokken w ordt uit 
de duinen van  C abour door de Intercom m unale W aterleidings- 
m aatschappij van  Veurne-Ambacht.

Knokke, Heist, W estende, M oeskroen bezigen w ater d a t ter 
p laa ts  uitgepom pt wordt.

Het w ater voor de stad  leper komt uit de vijvers van  Dikke- 
busch  en Zillebeke.

Kortrijk ontvangt w ater dat gew onnen wordt te St-Léger.
Voor de verdere voorziening in w ater van  het Zuiden van 

de Provincie zal w ater gebezigd w orden dat zal getrokken zijn 
uit de steengroeve van  Crèvecceur en uit de bronnen van 
Jollain-Merlin (om geving van Doornijk).

De Provincie is niet onverschillig gebleven aa n  de  uitvoe
ring van  de w ater — en rioolbedeelingsw erken en is steeds in 
ruime m ate n.l. voor 1/6 (in 1931 verm inderd tot 1/8) in de 
uitvoeringskosten tusschen gekomen.

Totaal der sommen door de Provincie, van  1903 tot 1935-
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ais toelagen  voor w ater —  en rioolbedeelingsw erken verleend : 
fr. 5.404.255,99.

C. — MUTUALITEITEN.

De onderlinge b ijstand  tegen ziekte heeft tot op heden 
in de provincie W est-V laanderen een  zeer groote uitbreiding 
genom en.

190 ziektegilden, aangeslo ten  bij 11 herverzekeringskassen, 
tellen thans 376.972 verzekerden op een bevolking van  954.463 
inwoners.

Het on tstaan  van  de m utualiteitsvereenigingen dagteekent 
v an  vóór verscheidene eeuw en. In d ien tijd van  corporatism e 
bezaten  alle bloeiende gilden hunne eigen verzekeringen tegen 
ziekte. Deze kassen verdw enen m eestal met de  Fransche 
Omwenteling.

Rond het ja a r  1847 kw am en enkele n ieuw e private instel
lingen van  verzekering tegen ziekte tot stand. Door de w et van 
3 April 1851 w erden verschillende voordeelen a a n  deze inrich- 
lin g en  toegestaan . De strenge voorw aarden  en  het strenge 
'toezicht w aren  echter een  beletsel tot verdere uitbreiding. 
De organism en w aren  niet geneigd  om hunne rekeningen, voor 
goedkeuring, a a n  de openbare  besturen  in te zenden.

In 1886 bestonden er in W est-V laanderen een  veertigtal 
inrichtingen, w aarv an  er slechts enkele wettelijk erkend w aren.

De w et v an  23 Juni 1894 schafte de voornaam ste hinder
palen der wet van  1851 af. Dit had  voor gevolg dat niet alleen 
d e  reeds bestaande, m aar tai van  n ieuw e m aatschappijen  om 
de wettelijke erkenning vroegen.

De w erking b re idde zich al m eer en  m eer uit en  bij den 
dienst van  vergoeding voor de verlette w erkdagen  voegden 
zich achtereenvolgens de dienst van  vergoeding in geval van  

-.overlijden, de herverzekering, de m édicale — en  pharm aceu-
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tische dienst voor al de leden van  het huisgezin, de verpleging 
der teringlijders in sanatoria , de operatiedienst, de geboortepre- 
miën, de dienst van  de verpleegsters-bezoeksters en  de m oeder- 
schapskas.

G ezien de kleinere m aatschappijen  al deze diensten niet 
konden inrichten, groepeerden  zij zich in verbonden. In West- 
V laanderen zijn er op dit oogenblik 11 verbonden, die door 
hun uitgebreid  ledenaan ta l een werkelijke m acht vormen.

De Provincie heeft zich a a n  die verschillende evoluties 
w eten aa n  te passen. Sam en met de uitbreiding door de m utua
liteiten genom en stijgen de uitgekeerde hulpgelden op v erb a
zende wijze.

Van 1894 tot 1914 schonk de Provincie a a n  de  mutualiteits- 
vereenigingen die hun rekeningen bij het Provinciaal Bestuur 
indienden een tegem oetkom ing van  50 fr. Van de 6.000 tot
8.000 fr. die toen aa n  die verscheidene toelagen w erden 
besteed, beloopen de hulpgelden thans ongeveer 2.000.000 fr.

Ten einde de m utualiteiten in hun strijd tegen  de tering 
a a n  te m oedigen heeft de Provincie, vanaf 1926, in hare  begroo
ting, een  toelage ingeschreven om te voorzien in de onder
houdskosten van  m utualisten-teringlijders.

In de begrooting van  1926, w erd hiervoor een  b ed rag  van
25.000 fr. voorzien, terwijl er op de begrooting van 1936 een 
som van  125.000 fr. tot ditzelfde doei, uitgetrokken werd.

D. — WERKLOOSHEID.

Het eerste Provinciaal reglem ent betreffende de werkloos
heid dagteekent van 21 Juli 1921. Het voorzag toelagen  voor 
de  werkloozenfondsen, voor de bestuurskosten der werkloozen- 
fondsen en voor de w erkloozenkassen. Tot einde 1923 consta
teerde m en in de verzekering tegen  de werkloosheid geen  mel
densw aard ige  veranderingen. Om in dien toestand te voorzien



—  22 —

w erd een provinciale commissie ingesteld, belast met het 
opm aken van een nieuw  provinciaal reglem ent. In W est-Vlaan
deren bestonden er toen 12 werkloozeniondsen.

In 1925 w erd een som van 416.125,15 fr. verleend ais toelage 
a a n  de  verschillende organism en tegen de werkloosheid. De 
provinciale commissie hield ditzelfde ja a r tw ee bijeenkom sten 
met ais dagorde : C om pensatiekassen voor de werklieden, g eb e
zigd bij de openbare  werken voor rekening van  de Provincie 
uitgevoerd.

Voor het ja a r  1930 beliepen de provinciale toelagen 
2.018.528,71 fr.

De w erkloosheid nam  derwijze toe dat het aan ta l verze
kerden, dat in 1925 nog 69.078 bedroeg, in 1932 reeds 123.351 
beliep. Sam en met deze stijging der werkloosheid groeide ook 
de last der Provincie steeds aan.

De uitgaven  van  1931 w erden op 6.600.000 fr. geraam d.
Sedert 1932 heeft de S taat den geldelijken steun op zich 

genom en en hoeft de Provincie benevens zijn aan d ee l in het 
crisisfonds (4.800.000 fr.) alleen nog tusschen te komen in de 
bestuurskosten der werkloozenkassen.

Die hulpgelden beliepen  voor 1936 : 180.247,50 fr.

E. HET WERK DER GOEDKOOPE WONINGEN.

Vóór 1889 beperkte, in W est-V laanderen, het werk der 
w erkm answ oningen zich tot de geldelijke tusschenkom st van 
een ige nijveraars, zekere onderstandscom m issies en enkele 
bouw m aatschappijen  welke rond 1860 tot s tand  w aren  geko
men.

G een werkelijk doelm atige m aatregel w as er door de  open
b a re  besturen  genom en gew eest ten einde a a n  den w erkenden 
stand  het aanw erven  eener w oning te vergemakkelijken.

Het is de w et van  9 A ugustus 1889 die in de Provincie aan
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het werk van  de  volkshuisvesting zijn zwier en  zijn volle ont
plooiing heeft bezorgd.

Deze wet :

a) verleent belangrijke fiskale verm inderingen a a n  de 
m aatschappijen  en de w erklieden die w oningen koopen of 
bouw en en daartoe  kapitalen  ontleenen.

b) richt bescherm ingscom ité 's in, belast met het bevorderen 
van  den  bouw  van  gezonde w oningen en dezer verhuring of 
verkoop aa n  de werklieden.

e) laa t de A lgem eene S p aar —  en Lijfrentkas toe een 
gedeelte harer beschikbare fondsen aa n  te w enden tot het 
afsluiten van  leeningen bestem d voor het bouw en of koopen 
v an  w erkm answ oningen en tot verrichtingen van  levensverze
keringen over te g a a n  w aardoor de terugbetaling  van  d e  aldus 
voorgeschoten sommen g eg a ran d eerd  wordt.

In de  praktijk w orden de kapitalen  niet rechtstreeks ter 
beschikking van  den  ontleener gesteld m aar ze w orden voor
geschoten a a n  aangenom en kredietm aatschappijen  die aldus 
ais tusschenpersonen optreden.

Van 1889 tot 1914 aa n v aa rd d e  de A lgem eene Spaar- en 
Lijfrentkas 19 kredietm aatschappijen  in de Provincie, deed  voor
schotten ten b ed rag e  van  ongeveer 12 millioen frank, hetgeen 
a a n  ongeveer 7.000 w erklieden toeliet hun huis te koopen.

G edurende den  oorlog deed  zij geen enkel voorschot.
O p 31 D ecem ber 1925 h ad d en  in de Provincie 22 aan g en o 

m en kredietm aatschappijen  ongeveer 42 millioen voorgeschoten 
a a n  ongeveer 12.000 w erklieden die aldus e ig en aar w aren 
gew orden  hunner woning.

De w et van  1889 vertoonde echter eene leemte. Zij bevoor- 
dee ligde den  uitgelezenen w erkm an w aarv an  het hooge w eek
loon toeliet het geleende kap itaa l per m aandelijksche stortin
gen  terug te betalen . Zij verw aarloosde den doorsnêe-w erkm an
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■ xnet het karige loon, den  w erkm an a a n  het hoofd eener kroost
rijke familie,, den w erkm an bew oner eener krot.

O p 6 Juli 1913 legde de Regeering a a n  den Koning een 
besluit voor w aardoor eene Commissie w erd ingesteld belast 
met de studie van de hervorm ingen welke zich in zake goed- 
koope w oningen opdrongen.

O p 11 Januari 1913 diende deze Commissie, met h a a r 
verslag, een  ontw erp van  w et in alsm ede een  ontw erp van  
standregelen  betreffende eene N ationale M aatschappij voor 
G oedkoope W oningen en W oonvertrekken. Kamer en S enaat 
keurden in 1914 deze ontw erpen goed  m aar de  oorlog belette er 
de verwezenlijking van.

Na den w apenstilstand w erd de  kwestie terug  op het tapijt 
gebracht. De w et van  11 O ctober 1919 richtte de Nationale 
M aatschappij voor goedkoope w oningen en  w oonvertrekken in 
w aarv an  de w erking geregeld  w erd door K.B. van  23 April 1920.

De Provincie is voor 1/5 tusschengekom en in de kap itaa ls
vorming van  al de plaatselijke bouw organism es die door 
bedoelde Nationale M aatschappij sinds h a a r  on tstaan  zijn in 
leven geroepen. Voor het oogenblik b ed rag en  de inschrijvingen 
der Provincie 2.870.000 fr. w aaro p  574.000 fr. gestort w erd. In het 
gebeurlijk tekort dezer plaatselijke bouw m aatschappijen  komt 
de Provincie voor 3/5 tusschen.

Het vraagstuk  der goedkoope w oningen stelde zich echter 
n a  den  oorlog heelem aal anders d an  er vóór. Men bevond zich 
voor een  enorm  tekort a a n  w oongelegenheden  voortkom ende 
van  de 4 1/2 ja a r  lange oorlogsverw oestingen en  een  volledig 
stilliggen, gedurende hetzelfde tijdperk, van  de gansche bouw 
nijverheid. Het verhuren van  de door tusschenkom st der Natio
nale  M aatschappij gebouw de woonhuizen kon d an  ook op verre 
n a  niét dit gebrek aa n  w oongelegenheden  goedm aken. Het 
gew eer m oest d an  ook v an  schouder veranderd . Diezelfde 
w oonhuizen w erden te koop gesteld en de  aldus vrijkom ende
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kapitalen  voor het bouw en van  nieuw e w oonhuizen aangew end . 
De Regeering, ten einde dezen verkoop a a n  te m oedigen, stelde 
eene prem ie in (K.B. van  14 O ctober 1922) ten voordeele van  de  
m inverm ogende koopers. Dezelfde gunst w erd  terzelfdertijd uit
gebreid  tot de m inverm ogende personen die zichzelf een  goed
koope w oning bouw den, (bouw prem ie ingesteld door K. B. van  
14 A ugustus 1922).

A an al de  personen die van  deze Rijkspremie genoten, 
heeft de Provincie steeds een provinciale prem ie toegekend, 
gelijk a a n  50 %  van  de Staatsprem ie.

Einde 1935 beteekende zulks voor de  Provincie een  to tale 
uitgave van m eer dan  18 millioen !

Te beg innen  met 1936 zouden er echter nieuw e w egen 
b e g a a n  worden. De woningcrisis, hoofdzakelijk door den  oorlog 
ontstaan, kon feitelijk ais opgelost aanzien  w orden. Krotten en 
barakken  w aren  er in de Provincie echter nog te veel en  stelden 
de  Provinciale O verheid op scherpe wijze vóór het vraagstuk  
der gezonde volkswoning.

O p 16 Juni 1937 keurde de Provinciale R aad  .een organiek 
reglem ent in zake bestrijding der noodw oningen goed. Onder- 
tusschen w as er gezorgd voor de inschrijving in de provincie 
begrooting voor 1937, van  een  eerste krediet van  J/2 millioen 
frank.

A an de uitw erking van  dit provinciaal Reglem ent op de 
noodw oningen wordt thans met ijver gearbeid.



OPENBARE ONDERSTAND.

A. — PROVINCIAAL FONDS VAN DEN OPENBAREN ONDER
STAND.

a) De w et van  10n M aart 1925 op den openbaren  onder
stand  b ep aa lt onder art. 89 :

« In iedere provincie w ordt een  speciaal fonds van  den 
o p enbaren  onderstand ingesteld, w aarv an  het beheer a a n  de 
Bestendige D eputatie is toevertrouw d. Dit college m ag  ten laste 
van  voornoem d fonds, tegem oetkom ingen verleenen a a n  de 
gem eentelijke of intercom m unale commissiën van  openbaren  
onderstand  w ier geldm iddelen ontoereikend zijn, w anneer 
bew ezen is d a t de lasten der gem eenten, die het tekort der 
commissiën m oeten aanvullen, overdreven zijn.

Het speciaal fonds wordt georganiseerd  bij Koninklijk 
besluit, n a  raadp leg ing  der Bestendige D eputatie en  op advies 
v an  den  hoogeren ra a d  van  den  onderstand  ».

Ingevolge art. 90 der voornoem de wet w ordt dit fonds 
gespezen :

1) door giften en  legaten.

2) door toelagen verleend door de  Provinciën en  den  Staat.

3) desnoods door bijzondere taksen die de provinciale ra ad  
m ag  heffen onder goedkeuring van  den  Koning.

Door K.B. dd. 14 Januari 1930 w erd het provinciaal fonds 
ingericht en w erden de m odaliteiten er van  vastgesteld.

In zijne zitting van  9 Juli 1930 w erd  door den Provincialen
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R aad van  W est-V laanderen de verordening van  het voornoem de 
fonds opgem aakt. Het fonds trad  dus het eerst in werking 
in 1930.

Sindsdien w erden a a n  de Commissiën van  O penbaren  O n
derstand, die in de  vereischte voorw aarden  verkeerden vastge
legd in het K.B. van  14 Januari 1930 en in de provinciale veror
dening van  9 Juli 1930, d e  volgende tegem oetkom ingen ver
leend :

1930 fr. 483.547.65
1931 765.419.79
1932 620.132.25
1933 652.852.50
1934 434.413.80
1935 288.995.00
1936 276.388.00

B. — GEMEEN FONDS VAN DEN OPENBAREN ONDERSTAND.

Overeenkom stig de voorschriften der w et van  27 November 
1891, gew ijzigd door de wet van  14 Juni 1920, w orden de 
onderhouds- en  verplegingskosten van  behoeftigen opgenom en 
in gestichten voor krankzinnigen, abnorm alen, verminkten, doof
stommen en blinden, alsm ede de kosten van  behoeftigen ten 
huize verzorgd, krachtens de w et van 28-12-1873 — 25-1-1874, 
ged rag en  door het G em een Fonds, de Provincie en  den Staat, 
respectievelijk tot beloop van  de helft, één  achtste en  drie 
achtsten  dier kosten.

Sedert 1913 w erden, jaarlijks, ten laste v an  gem elde drie 
organism en de volgende sommen u itbetaald  :
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Gemeen Fonds Provincie Staat Totaal
1913 672.407,89 168.101,97 504.305,91 1.344.815,77
1914 552.321,96 138.080,49 414.241,47 1.104.643,92
1915 443.573,88 110.893,47 332.680,41 887.147,76
1916 617.948,87 154.487,21 463.461,65 1.235.897,73
1917 504.842,51 126.210,63 378.631,88 1.009.685,02
1918 373.968,23 93.492,06 280.476,18 747.936,47
1919 650.556,66 162.639,17 487.917,49 1.301.113,32
1920 1.283.054,08 320.763,52 962.290,56 2.566.108,16
1921 1.665.267,61 416.316,90 1.248.950,71 3.330.535,22
1922 1.943.165,54 485.791,38 1.457.374,15 3.886.331,07
1923 2.198.752,49 549.688,12 1.649.064,36 4.397.504,97
1924 2.160.948,89 540.237,22 1.620.711,66 4.321.897,77
1925 2.522.259,48 630.564,87 1.891.694,60 5.044.518,95
1926 3.535.688,63 883.922,16 2.651.766,47 7.071.377,26
1927 3.749.357,55 937.339,39 2.812.018,16 7,498.715,10
1928 4.779.877,33 1.194.969,33 3.584.907,99 9.559.754,65
1929 4.569.746,06 1.142.436,51 3.427.309,54 9.139.492,11
1930 6.089.162,70 1.522.290,68 4.566.872,02 12.178.325,40
1931 6.143.186,19 1.535.796,54 4.607.389,64 12.286.372,37
1932 6.247.764,62 1.561.941,15 4.685.823,46 12.495.529,23
1933 6.152.766,58 1.538.191,64 4.614.574,93 12.305.533,15
1934 5.708.843,30 1.427.210,83 4.281.632,47 11.417.686,60
1935 4.911.458,18 1.227.864,54 3.683.593,63 9.822.916,35

Het aan ta l behoeftigen die ten laste w aren  van  het G e
m een Fonds, de Provincie en  den S taat gedurende de jaren 
1913, 1920, e n  1935 m ag sam engevat w orden ais volgt :

1913 1920 1922 1935

Doofstommen en blinden ...........  293 245 243 222
A bnorm alen en verm inkten... ... — — 181 417
Krankzinnigen ...............................  2.408 1.913 1.804 2.713

2.701 2.158 2.228 3.352
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C. — TOELAGEN AAN GODSHUIZEN EN GASTHUIZEN.

Toekenning van  de provinciale toelagen voor het bouw en, 
w ederopbouw en en herstellen van  G odshuizen en Gasthuizen, 
en z ...

Sedert 1927 w orden door de Provincie toelagen  verleend 
voor het bouw en, w ederopbouw en en herstellen van gast- en 
godshuizen.

De inrichtingen die in aanm erking komen zijn de volgende :

1) de  openbare  hospitaalinrichtingen bestem d voor zieken 
en  kranken.

2) De openbare  ouderlingengestichten en  weezenhuizen ;

3) de afzonderlijke huisjes, voor sam enw onende echte
lingen, van  deze gestichten afhangende.

4) de gebouw en dezer gestichten, kam ers bevattend  voor 
gegasthuisde echtelingen.

Van 1927 tot 1937, w erden desw ege, de volgende hulp
gelden  verleend :

1927 Fr. 15.166.—
1928 19.386.—
1929 27.807,50
1930 3.333.—
1931 98.698,50
1932 99.181,—
1933

J.C
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1934 27.556,—
1935 —
1936 27.931,—

Totaal fr. 342.240,—



VERKEER.

A. — OPENBARE VERVOERDIENSTEN. 1836-1936.

De evolutie van het personenvervoer voltrekt zich in 2 sta
dia, het eerste ingeluid door het verschijnen der eerste treinen 
en het tw eede ais gevolg van  het perfectionneeren van  het 
autom obielw ezen.

1. — In 1838 wordt de eerste spoorw eglijn in onze provin
cie ingehuldigd, n.l. de  lijn G ent-Brugge-Oostende ; in 1839 de 
lijn tusschen G ent en  Kortrijk en  in 1847 tusschen Brugge en 
Kortrijk, deze laatste  dank  zij een  Engelsche V ennootschap 
die in 1845 de vergunning bekom en h ad  voor den aan b o u w  en 
exploitatie van  de  spoorw eglijnen Brugge-Kortrijk, Ieper-Pope- 
ringe, Roeselare-M eenen met vertakkingen n aa r Tielt en  Diks- 
muide.

Dit nieuw e voertuig zal onmiddellijk de diligence-diensten 
op de parallelloopende w egen verdringen; — er bestonden, in 
1838, 105 diligenoediensten in onze provincie. Ook de bootdienst 
tusschen G ent en Brugge, in de XVIIIe eeuw  op de kosten van 
de  S taten  van  V laanderen opgericht en Europa door befaam d, 
zou voortaan  alleen 's nachts geëxploiteerd worden. Andere 
bootdiensten bestonden toen nog tusschen Brugge en O ostende 
en  tusschen Brugge en Nieuwpoort.

Het spoorw egnet zal stilaan  dichter en  dichter gew even 
w orden, dank  ook a a n  de m edew erking van  de gem eenten en 
de provincie in den  schoot van  de  Nationale M aatschappij der 
B uurtspoorw egen tot het oprichten van  talrijke buurtlijnen.

2. — Doch n a  den  oorlog groeit het m oderne vervoerm id-
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del, de- auto, uit tot een  m ededinger, eerst onderschat, zoodat 
alom  au tobussen  reden zonder eenige vergunning en a a n  geen  
enkele wettelijke regeling onderw orpen. Eerst in 1924 zou de 
w etgever de au tobusdiensten  voor personenvervoer regelen, n.l. 
door de w et van  15-9-1924, n ad a t de N ationale M aatschappij 
der Buurtspoorw egen zich een  voorkeurrecht verzekerd h ad  
door de w et van  11-8-1924.

Zoo w erden  reeds in 1927 dertien au tobusdiensten  vergund 
a a n  de N.M.B.; in de  kapitaalsvorm ing en in de exploitatiete
korten w erd  door de  gem eenten en de provincie b ijgedragen  ; 
drie au tobusdiensten  w erden  a a n  particulieren toegestaan.

In 1936 (einde December) is het aan ta l vergunningen geste
gen  tot 42 autobuslijnen, toegestaan  a a n  de N.M.B. krachtens 
de w et van  11-8-1924, en  48 diensten gem achtigd door de 
Bestendige D eputatie a a n  particulieren en a a n  de beide  Natio
nale  Spoorw egm aatschappijen. D aaronder zijn er 17 diensten 
voor vervoer der grensarbeiders n a a r  Noord-Frankrijk, in 1936 
b ed roeg  het aa n ta l w erkliedendiensten nog 25, doch de contin- 
genteering  van  de  grensarbeiders heeft de leefbaarheid  van  
vele diensten in g ev aar gebracht.

O ndertusschen heeft een w et van  21-3-1932 de w et van 
1924 vervangen  en  het voorkeurrecht van  de N.M. der Buurt
spoorw egen afgeschaft.

Er b es taa t nu  een  sterke tendens bij de N ationale M aat
schappij der Belgische Spoorw egen om alle concurreerende 
lijnen, die ze eerst verw aarloosd had, over te nem en : in 1934 
beza t laatstgenoem de m aatschappij in W est-V laanderen slechts 
een  enkele vergunning en  nu (Augustus 1937) reeds elf.

Men heeft deze periode terecht kunnen caracteriseeren met 
de uitdrukking : de reuzestrijd tusschen het spoor en  den weg.
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B. — BUURTSPOORWEGEN.

De u itbating  van  de buurtspoorw egen wordt geregeld  door 
d e  w etten van  28 Mei 1884 en 24 Juni 1885, houdende stichting 
van  de  N ationale M aatschappij van Buurtspoorwegen.

N iettegenstaande, in 1885, door den  S taat en  enkele private 
m aatschapp ijen  reeds 4417 Km. (ongeveer 11/12 van  het huidig 
net) groote spoorlijnen (ijzerwegen) gep laatst w aren, w erd het 
noodzakelijk bevonden, in het b e lan g  van  nijverheid en hoofd
zakelijk van  landbouw , een dicht net van  buurtspoorw egen aa n  
te  leggen.

Thans zijn de buurtspoorlijnen ook voornam e factoren, in 
zekere streken b.v. langs de  Kust, in opzicht v an  toeristisch 
verkeer.

Volgens het verslag  van den R aad  van  Beheer van  de N.M. 
v an  Buurtspoorwegen, over het ja a r  1936 (verschenen in 1937) 
w aren  er op 31 Decem ber 1936, in W est V laanderen, 758,730 
Km. buurtspoorlijnen in exploitatie, zij :

De oudste in dienst gestelde lijnen in W est V laanderen, zijn 
deze van  Oostende-De Panne-V eurne (15-7-85) en  Tielt-Aalter 
(7-12-86).

electrische lijnen 
stoomlijnen

201 Km. 380 
557 Km. 350

In gansch het land  zijn er :

electrische lijnen 1.319 Km. 170 
stoomlijnen 3.902 Km. 380

De Provincie komt voor 1/4 tusschen in de vorm ing van  het 
k ap itaa l voor de  u itbating  van  de buurtspoorlijnen. De inschrij
vingen van  de Provincie w orden bij annuiteiten af gelost. Tot
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n og  toe heeft de  Provincie onderschreven voor fr. 39.356.000, 
hetgeen  overeenkom t met een annuiteit van  fr. 1.967.938 (1937).

Ais aan d ee l in de interesten en w insten heeft de Provincie 
in  1937 ontvangen : fr. 904.545,98.

Op 30 Juni 1937 bleef er op het ingeschreven kapitaal van 
39.356.000, nog fr. 37.897.748,78 af te lossen.

C. — BUURTWEGEN EN GEMEENTEWEGEN.

1, - Lengte.

Lengte van  de buurtw egen in 1830 : 196 Km.
id. 1905 : 2096 Km.

Lengte van  verbeterde buurt- en gem eentew egen in 1930 :

gekasseide w egen : 1258 Km.
verharde w egen  : 2290 Km.

Totale lengte van de buurt- en  gem eentew egen op 31 De
cem ber 1933   3654 Km. 981 m., zij :

kasseiw egen 1.289 Km. 844 m.
steenslagverhard ing  2.363 Km. 159 m.
Andere m aterialen  (m oderne verharding (beton) 1 Km. 978 m.

In bovenstaande cijfers zijn de  stadsw egen niet begrepen.

Het verleenen van  de speciale toelage w egens w erkver
schaffing door den  S taat (D.E.H.) zal voor gevolg hebben  dat 
het net van  de gem eentew egen, van  1935 af, in W est-V laande
ren, op talrijke Km. lengte nog zal verbeterd  w orden. De statis
tieken d ien aan g aan d e  zijn, tot nog toe, niet opgem aakt gew eest.

A angaande  de statistiek omtrent de w egen in het algem een, 
w orde gem eld dat in al de provinciën van  het land, ingevolge 
opdracht ontvangen vanw ege het C entraal Bestuur, door de 
'Technische Diensten der Provinciën, een grondig onderzoek



—  34 —

g ed aan  w ordt omtrent de lengte, in ieder gem eente, van  de 
buurt- en gem eentew egen van m eer dan  3 m. breedte.

W anneer dit onderzoek ten einde zal zijn, zullen voor ieder 
gem eente, volgende inlichtingen kunnen verschaft w orden : 
1) buurtw egen  van groot verkeer van  a) g roo t; b) m inder 
b e lan g  ; 2) w egen binnen en  buiten  de bebouw de gedeelten  ;
3) lengte, verharding, s taa t van  verharding, breedte.

2. - Tusschenkomst van  de Provincie in de w erken tot verbete
ring van  de Buurt- en  G em eentew egen.

De Provincie W est-V laanderen is steeds tusschengekom en 
in de  u itgave voor de  verbetering van  de buurt- en gem eente
w egen.

Vroeger w erd het b ed rag  van  de tusschenkom st voor ieder 
ondernem ing, door den Provincialen R aad  vastgesteld  en  ver
leend. Het quantum  van  de tusschenkom st w erd b ep aa ld  in 
verhouding tot de  belangrijkheid van  den weg. In algem eenen 
regel bed roeg  de  provinciale tegem oetkom ing de helft van  het
geen  ten laste bleef van  de gem eente, n a  aftrek van  de staats- 
tusschenkomst, met maximum tegem oetkom ing van  1/3.

Op 16 Juli 1931 besliste de Provinciale Raad, ais bezuini
gingsm aatregelen  dat de provinciale tusschenkomst, die alsdan  
1/3 bedroeg, van 25 % zou verm inderd w orden, zoodat de 
provinciale tegem oetkom ing gebracht w erd op 1/4 van de 
uitgaven.

In 1935 besliste de Bestendige D eputatie dat de hulpgelden 
van  de Provincie m aar 1/4 m eer zouden b ed rag en  van  het a a n 
deel van de  gem eenten in de kosten, n a  aftrek van  de staats- 
toelagen, m et minimum tegem oetkom ing van  10 %. Deze beslis
sing legt zich uit door het feit dat, van  1935 af, door den Staat, 
ter aanm oeding  van  de w erkloosheidbestrijding een  speciale 
toelage van 25 % toegestaan  werd, hetgeen  een aanzienlijke
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verm eerdering voor gevolg g ehad  heeft van  de v ragen  om toe
lagen  voor o.m. het uitvoeren van  w egenw erken.

N iettegenstaande deze verm indering, heeft de Bestendige 
Deputatie, in 1935, voor de verbetering van de buurt- en 
gem eentew egen, toelagen  m oeten beloven ten b ed rag e  van 
fr. (+  of — ) 3.265.000 fr. (er w as 1.500.000 fr. voorzien in de 
begrooting). In 1936 w erden toelagen  beloofd ten b ed rag e  van 
2.647.193 fr. en gedurende de periode 1-1-37 tot 30-6-37 w erden 
verbintenissen aa n g e g a a n  voor fr. 2.842.280.

De Provincie W est-V laanderen heeft ais toelagen  in het 
verleden volgende sommen uitgekeerd voor de verbetering  van 
de buurt- en  gem eentew egen :
van 1841 (jaar van  de stemming van  de w et op de buurtw egen)
tot 1902 ......................................................................  fr. 10.691.199,—
van 1903 tot einde 1935 ...................................  fr. 25.901.627,62

D. — PROVINCIALE BANEN.

1. — Bij toepassing der Fundam enteele Wet van het
Koninkrijk der N ederlanden (24 A ugustus 1815) h ad  de Koning 
het oppertoezicht en  het opperbestuur over de W aterstaatsw er
ken, Bruggen en W egen.

Doch zoo er zich d aaronder w erken bevonden w aarv an  het 
bestuur a a n  de provinciale staten  kon toevertrouw d worden, 
't zij om reden  van  een m inder algem een belang, 't zij om reden 
van  nut of van  gepastheid  uit den a a rd  van  de zaak zelf, kon 
dit bestuur aa n  de S taten w orden verleend, 't zij uitsluitend 't zij 
gelijktijdig met het opperbestuur der W aters, Bruggen en
W egen (art. 215 en volgende der F.W.)

In 1819 reeds w erden  a a n  zekere Provinciale S taten het 
bizonder en onmiddellijk bestuur van  eenige met nam e aa n g e 
duide w erken toevertrouwd, met last voor hen in de u itgaven 
er van  te voorzien.
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In 1820 w erden de w egen, die sedert het Fransche Keizer
rijk bekend  stonden onder de benam ing van  « niet g eran g 
schikte w egen  » en die destijds tot de D epartem entsw egen 
gerekend w aren  gew eest, a a n  de Provinciën die zij doorkruisten 
teruggegeven.

In 1821 w erden  de in 1816 tot groote w egen gedekreteerde 
b an en  in tw ee klassen ingedeeld. Deze der eerste klas bleven, 
met hun vertakkingen, bruggen, bruggetjes, duikers, enz. voort
bestuu rd  door het D epartem ent van  Binnenlandsche Zaken en 
v an  den  W aterstaat. Deze echter der tw eede klas w erden  nog
m aals, met hun vertakkingen, onder het onmiddellijk bestuur 
gesteld van  de  onderscheidene Provinciale S taten, met last in 
het onderhoud er van  te voorzien.

2. —  Bij het uitbreken der om wenteling van  1830 w aren  er 
alh ier ongeveer 169 Km. b an en  welke onder het b eheer der 
Provincie stonden. Het w aren  Brugge-Torhout, leper-Land van 
Belofte, W ijnendale-Beerst, Jabbeke-De Os, Diksmuide-Sint 
P ieterskapelle, Ieper-Diksmuide, Zonnebeke (Broodseinde) ■— 
Kruiseik, Ieper-Zonnebeke-W estroozebeke, Avelgem-W arcoing, 
Lichtervelds-M eenen, Moerdijk-Leke en Steenbrugge-H eidel- 
berg.

De b a a n  Dottenijs-Moeskroen, tot d an  toe ais gem eentew eg 
aanzien, w erd in 1833 door de Provincie in s taa t gesteld. Slechts 
la ter nam  de Provincie ze volledig tot a a n  M eenen over.

De b a a n  Tielt-Ingelmunster w erd  eerst in de jaren  zestig 
door de  Provincie overgenom en.

Tegenw oordig hebben  de provinciale b an en  een totale 
lengte van  188 Km.

3. — Oorspronkelijk w aren  zij b ijna allen  gekasseid  met 
rooden zandsteen, voortkom ende uit de streken van  Atrecht, en 
wel op eene b reed te  van  3, 3.50 of ten hoogste 4 m. Die steenen
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hebben  m eer d an  100 jaren  dienst g ed aan  en w erden, bij het 
herm aken der provinciale w egen, a a n  de gem eenten afgestaan  
w aar m en ze heden  nog in zekere w egen van  ondergeschikt 
b e lan g  kan aantreffen.

Het herkasseien  der provinciale w egen op groote schaal 
w erd door de Provincie aan g ev an g en  gedurende het laatste 
decennium  vóór den oorlog. Om m aar de twee bizonderste te 
vernoem en w erd de b a a n  van Brugge n aa r Torhout op 5 m. 
herkasseid  ; deze van Lichtervelde n aa r M eenen op 4 m.

De werken van  eigenlijke verbreeding  der verhard ing  dag- 
teekenen van n a  den oorlog en w erden uitgevoerd m eestal ter 
gelegenheid  van  de herstelling der oorlogsschade. De b a a n  
Brugge-Torhout w erd van  1931 tot 1933 geleidelijk tot op 6 m. 
gebracht en de b a a n  Lichtervelde-M eenen van  1925 tot 1930. 
Een b ijna volledig program m a van  verbreeding  en rechttrek- 
king der provinciale w egen w erd beg in  1937 opgem aakt.

Van enkele jaren  n a  den oorlog dag teekenen  ook de eerste 
proeven van m oderne w egverharding. Thans schijnt het oogen- 
blik aangebroken  w aaro p  de Provincie beslist deze nieuw e 
w egen wil opgaan.

E. — PROVINCIALE VAARTEN.

We zagen boven reeds dat de Koning der N ederlanden, 
gebruik m akend van  het recht hem  verleend door art. 215 en 
volgende der Fundam enteele W et van  24 A ugustus 1815, in 
1819 a a n  zekere Provinciale S taten het bizonder en  onmiddellijk 
bestuur van  eenige met nam e aan g ed u id e  werken heeft toever
trouwd, met last voor hen in de u itgaven er van  te voorzien.

O p w einige uitzonderingen n a  w aren  onder deze w erken 
begrepen  al de w aterloopen en b ev aa rb a re  kanalen  van  België.

Na 1830 ontpopte zich echter het Belgische stelsel op het 
stuk van  w aterw erken ais volledig in tegenstelling m et het
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H oilandsche systeem. Door K.B. van 29 A ugustus 1831 w erd het 
Beheer van  Bruggen en W egen opgericht en geheel afhankelijk 
gem aakt van  het centraal bestuur. Van toen af w erd voor de 
Provinciën het b eheer van  de h aa r toevertrouw de kanalen  en 
w aterloopen  zeer moeilijk d aa r elke Provincie neiging vertoonde 
zich in de  sfeer van  h aa r persoonlijke be langen  op te sluiten en 
zulks niet te vereenigen w as met de eenheid  van  opvatting 
welke noodzakelijkbeidshalve in zake b eheer der w aters moet 
heerschen.

Een n a  een  keerden dan  ook het grootste deel der kanalen  
en  w aterloopen w aarv an  spraak, krachtens eene reeks b u d g é
taire w etten en  bestuurlijke reglem enten, onder het b eheer van 
de  Centrale M acht terug. In W est-V laanderen w aren  in 1889 
de v aa rt van  Brugge n aa r Sluis, de Lissew eegsche W atergang, 
de Moerdijk- en Burgondievaarten, de eenige w aarv an  het 
b eh eer a a n  de  Provincie w as gebleven.

Sindsdien is in dezen s taa t van  zaken geen  verandering  
m eer getreden  uitgenom en w at den  Lisseweegschen w a te rg an g  
betreft. Tengevolge van  de w erken in de  nabijheid  der stad  
Brugge uitgevoerd voor de inrichting van  de Brugsche Zeevaart- 
instellingen heeft de Lisseweegsche W atergang  opgehouden 
een  b e v a a rb a a r  of ook m aar bev lo tbaar k an aa l te zijn en is 
een  eenvoudige besproeiingsw eg gew orden. In 1924 w erd hij 
d an  ook door de  W atering van  Eyensluis — G rootreygersvliet 
overgenom en.



HÄNDEL EN NIJVERHEID 
AMBACHTEN EN NERINGEN 

ELECTRIFICATE — ZEEVISSCHERIJ 
TOERISME.

Ä. — HANDEL EN NIJVERHEID. — AMBACHTEN EN NERINGEN.

In 1924 w erd een  Provinciale Commissie voor H andel en 
Nijverheid gesticht met ais opdracht : « te onderzoeken op welke 
m anier de provincie kan tusschenkom en om den  handel en  de 
nijverheid in W est-V laanderen vooruit te helpen, en  w at de 
Provincie kan doen  in zake Io) de bevordering van  het onder
wijs v an  den am bachts- en handelsm an ; 2°) het toekennen van  
krediet a a n  den m iddenstander ; 3°) de herinrichting van  het 
leerlingw ezen ; 4°) het aankoopen  van  kleingetuig ; 5°) de 
kunstnijverheid ».

In dit verband  kunnen w e wijzen op de door deze Commis
sie ingerichte tentoonstellingen van  toegepaste  kunst, in 1925 te 
Roeselaere, en  van  m etaalkunstbew erking in 1927 te Brugge.

Ook kan  gew ezen w orden op de inrichting van  tw ee reek
sen  norm aalcursussen die de elem enten vorm den die de  m id
denstanders dienstig zijn in economisch en fiscaal opzicht.

Deze commissie w as het tevens die de Provincie e r toe 
bracht, in 1925, een  geldelijke tusschenkom st te verleenen aa n  
het werk van  den  leertijd en  het inrichten van  losse vaklessen 
voor m iddenstanders.

De in 1928 bij Koninklijk besluit opgerichte Kamer van 
A m bachten en  Neringen, met verruim de vertegenw oordiging 
en  bevoegdheid, vermocht in het kader van  h aa r wettelijke
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opdracht, alle aangelegenheden  die het am bachtsw ezen en den 
kleinhandel aan b elan g en  te behartigen.

Van b e lan g  voor handel en  nijverheid, en  speciaal voor het
■ i

am bachtsw ezen, w as de  verspreiding der electriciteit ; hierin 
heeft de provincie een  bijzonder aan d ee l genom en door de 
oprichting der W est-Vlaam sche Electriciteitsm aatschappij.

B. — ELECTRIFICATE DER PROVINCIE.

Geschiedkundig overzicht. ¡

In W est-V laanderen w erd de mogelijke tusschenkom st van  
de  Provincie in de  electrificatie der gem eenten voor het eerst 
opgew orpen tijdens den gew onen zittijd van  1921. In uitvoering 
v an  deze bespreking stelde de Bestendige D eputatie op 
21 M aart 1922 een bizondere commissie aan . De beslu iten  dezer 
commissie gaven  aanle id ing  tot het voorleggen der standregelen 
eener tusschengem eentelijke vennootschap.

A an de han d  van  dit voorstel heeft de Provincie, op 7 April 
1924, sam en m et een aanzienlijk getal landelijke gem eenten, een 
sam enw erkende m aatschappij gesticht, g en aam d  S. V. West- 
V laam sche Electriciteitsm aatschappij. De Provincie heeft bij deze 
m aatschappij de noodige kapitalen  ingebracht om de electri
citeit op hooge spanning  in ieder der m edew erkende gem eenten 
te brengen. Bij hare  toetreding schreef zij in op 1000 aandeelen  
van  1000 Fr. elk, en  verplichte zich d aarenboven  voor het a a n 
leggen  of uitbreiden van  het hoogspanningsnet der m aatschap
pij, hare  inschrijving te verhoogen tot een  som gelijk a a n  de 
aan legkosten  van  dit net of van  zijne uitbreiding.

O p heden  zijn 59 gem eenten bij de W est-Vlaam sche Elec
triciteitsm aatschappij aangeslo ten .

De Provincie heeft verder, op 7 Juli 1932, een  hoogspan
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ningskabel bekostigd, om, mits een  aan d ee l in de  ontvangsten, 
a a n  vergunninghoudende m aatschappijen  toe te laten  een  vijftal 
gem eenten, gelegen  ten Noord-Oosten van  de stad  Brugge, 
van  electriciteit te voorzien. De kosten ervan  beliepen 
Fr. 1.104.338,80.

Intusschen w erden ook voorschotten verleend aa n  een groot 
getal landelijke gem eenten met het oog op het aan leg g en  van  
laagspann ingsnetten  op h aa r grondgebied. In p laats van  ver
h aa lb a re  voorschotten heeft de Provincie, voor de u itbreiding 
van  de electriciteitsvoorziening te lande, insgelijks toelagen  ver
leend, n. 1. w anneer uit de  uitbreidingen der laagspann ings
netten geen  ontvangsten voor de  gem eenten verkregen werden. 
Met dit doei w erd in 1925 een Electriciteitsfonds gesticht, dat 
jaarlijks door den  Provincialen R aad  met een  toelage begiftigd 
wordt.

De electrische stroom in de  Provincie w ordt geleverd  door 
vier oentralen. V ergunningen voor de electriciteitsvoorziening 
der gem eenten w erden  verleend a a n  11 verschillige private 
m aatschappijen . U itgezonderd een  drietal gem eenten, nam elijk 
Stuivekenskerke, Booitshoeke en Zoutenaaie, zijn al de gem een
ten der provincie van  electriciteit voorzien.

C. — ZEEVISSCHERIJ.

1. — Provinciale Commissie voor Zeevisscherij.

De provinciale commissie voor zeevisscherij w erd gesticht 
bij beslissing van  den Provincialen Raad, in datum  van  9 Juli 
1912, en b ep aa ld  ingericht door de Bestendige Deputatie op 
4 O ctober 1912.

Alle visscherijbelangen en  -grieven w erden door deze Com
missie onderzocht en, n a  bespreking, a a n  de bevoegde overhe
den  m edegedeeld. Het « Jaarverslag  » door deze Commissie
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regelm atig  gepubliceerd, gai telken jare, benevens statistische 
inlichtingen, een  overzicht van hare  werking.

In de provinciale begrooting voor het ja a r  1914 w erd een 
eerste krediet ten gunste van  de provinciale commissie van 
zeevisscherij (terzelfdertijd een  eerste krediet ten gunste van  de 
zeevisscherij in 't algem een) ingeschreven.

De ingeschreven kredieten bedroegen  :

1924 : 6.500 fr.

In 1928 w erd deze Provinciale Commissie versmolten met 
de  Hooge R aad  voor Zeevisscherij.

2. — W estvlaam sche verzekeringskas voor Zeevisschersvaar-

Door de Provinciale Commissie voor Zeevisscherij w erd de 
inrichting ontw orpen van  een  onderlinge verzekering, tegen 
zeeschade, van  de zeilbooten der V laam sche kust.

In zitting van  9 Juli 1920 heeft de Provinciale R aad  zijn 
tusschenkom st toegezegd voor het vorm en van  een w aarb o rg 
fonds in de ontw orpen « W estvlaam sche Verzekeringskas voor 
Zeevisschersvaartuigen ». Volgende som m en w erden met dit 
doei op de provinciale begrootingen benom en :

in 1914 : 4.500 fr.
1921 : 8.500 fr.
1922 : 8.500 fr.
1923: 6.500 fr.

in 1925 : 5.000 fr. 
1926: 5.000 fr,
1927 : 4.000 fr.
1928 : 4.200 fr.

tuigen,

In 1922: 25.000 fr. 
1923: 25.000 fr.
1924 : 25.000 fr.
1925 : 25.000 fr.

Sam en : 100.000 fr.
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3. — Leerbeurzen aan schippers en scheepsjongens.

In zitting van  24 Juli 1923 besliste de Provinciale R aad  de 
prem iën van  75 fr. en  50 fr., tot d an  toe verleend door den  Staat, 
a a n  te vullen tot 250 fr. en  150 fr.

D aar de  staatsprem iën echter toegekend w orden in verhou
ding tot den  uitslag, bekom en door den  scheepsjongen op het 
exam en, en  door toepassing van  de hoogergenoem de beslissing 
van  den  Provincialen R aad  de noodige opleg w erd g ed aan  om 
de prem iën eenvorm ig tot 250 fr. of 150 fr. op te voeren, w as de 
u itslag  op dit exam en behaald , w at het verkrijgen van  de staats- 
en provinciale prem iën betreft, in feite van  geen  tel meer.

Op 2 O ctober 1935 heeft de Provinciale R aad  dan  ook 
beslist d a t de provinciale prem iën op hetzelfde b ed rag  w orden 
gebrach t ais de staatsprem iën.

4. — Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende.

Bij besluit van  den  Provincialen Raad, van 6 Juli 1927, w erd 
een  krediet van  25.000 fr. in de begrooting van  de Provincie 
geschreven, met het oog op de tusschenkom st in de bestuurs- 
kosten van  het door de stad  O ostende opgericht Zeew eten
schappelijk Instituut.

Dit krediet werd, om bezuinigingsredenen, sedert 1933, met 
50 t.h. verminderd.

5. — Krediet aan de zeevisschers.

Op 12 Juli 1927 heeft de  Provinciale R aad  beslist tusschen 
te komen tot beloop van  0,50 % (in 1932 op 0,25 % gebracht) 
op  het b ed rag  van  de voorschotten bekom en van  de Algem eene 
Spaar- en Lijfrentkas, door tusschenkom st van  de visscherskre- 
d ietm aatschappijen, dit om het verschil te helpen dekken tus
schen het b ed rag  van  den  wettelijken burgerlijken interest en
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het b ed rag  van den interest door de A lgem eene Spaar- en Lij f- 
rentkas a a n  de kredietm aatschappijen  opgelegd.

U itbetaalde tusschenkom sten :

voor 1928 fr. 8.973,—
1929 16.000,—
1930 23.654,81
1931 22.392,44
1932 14.973,20
1933 13.573,—
1934 11.298,11
1935 10.521,74
1936 10.331,62

6. — Sedert het verdw ijnen van  de Provinciale Commissie van 
Zeevisscherij, w erden  ten gunste van  de  zeevisscherij alleen de 
hoogergenoem de toelagen verleend ; de Provincie heeft er ech
ter prijs op gesteld zekere initiatieven in het leven te roepen 
en  reeds b estaan d e  werken te ondersteunen ; hare  bezorgd
heid voor deze zoo belangrijke en uitsluitend W estvlaam sche 
nijverheid w erd b reeder omlijnd.

D aar het echter niet wenschelijk bleek, ingezien het b es taa n  
van  den  H oogen R aad  der Zeevisscherij, in W est-V laanderen, 
met dit doei opnieuw  eene Provinciale Commissie in te richten, 
besliste de  Provinciale Raad, op 19 M aart 1935, tot bevordering 
van  de zeevisscherij en ter verhooging van  het vischverbruik, 
eene som van  40.000 fr. ter beschikking te stellen van  de Besten
dige Deputatie.

Dit krediet w erd door de Bestendige Deputatie benuttigd 
ais volgt :
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IN 1935

1. Toelage a a n  d e  P ropagandavereen ig ing  voor 
Vischverbruik ..............................................................

2. Studiereis n a a r  N ederland (Visscherijscholen 
van  V laardingen, Scheveningen en Ymuiden)

3. Inrichting, te O ostende en  te Heist, van  w eten
schappelijke voordrachten over de zeevisscherij

4. Bekostigen van  de zwem lessen a a n  de leerlingen 
van  de v isschersscho len .............................................

5. A ankoop van  boeken over de zeevisscherij (ter 
aanvulling van  de b estaan d e  boekerijen in de 
visschersscholen) ......................................................

Sam en

IN 1936

1. Toelage a a n  de  P ropagandavereen ig ing  voor 
Vischverbruik ......................................................

2. Prijs a a n  den N ationalen Reddingswedstrijd, te 
B lankenberge ......................................................

3. Inrichting, te O ostende en  te Heist, v an  w eten
schappelijke voordrachten over de zeevisscherij

4. Prem iën aa n  de  leerlingen van  de visschersscho
len voor het beste verslag  over deze zeeweten- 
schappelijke voordrachten .....................................

5. A ankoop van  boeken  over de zeevisscherij (ter 
aanvulling  van  de bestaan d e  boekerijen in de 
visschersscholen), en aanm oedigingsprem iën 
voor nuttige p u b lica ties  over zeevisscherij a a n 
gelegenheden  ...................................................................

6. Prem iën a a n  de visschersj ongens die op het 
exam en in 1936 gelukten .....................................

. 10.000,— 

6.122,75 

5.257,50

4.500,—

13.387,10 

: 39.267,35

'. 10.000, — 

300,—

2.500,—

525,—

14.801.15

2 .0 0 0 ,—
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7. Bekostigen van  de zwem lessen a a n  de leerlin
gen van de visschersscholen ............................  2.585,—■

8. Kostprijs van  7 manoeuvreertafels, geschonken 
aa n  de  visschersscholen, ter aanvulling van het 
didactisch m ateriaal .............................................  7.000,—

Sam en fr, 39.711,15

D. — TOERISME.

Ofschoon de Provincie W est-V laanderen een  toeristische 
gew est bij uitstek is, w erd er slechts in 1935 met een officieel 
subsidieeren van  de toeristische belangen  aangezet.

Dit initiatief klonk nieuw , en n ie ttegenstaande de sym pa
thie van  alle zijden, zou deze aktie niet van  een leien dakje 
loopen.

Het opzet van  de Provincie tot aanw erven  van kredieten 
ten b a te  van  het toerism e heeft met een  slag  de belangstelling 
van de gem eenten met toeristisch belang, zelfs van  partikulie- 
ren, gewekt, om dat er ingezien is gew orden hoe de gezam en
lijke werking, n aast de noodzakelijke zelfstandige aktie, niet 
anders kan d an  doelm atig w orden en zijn.

Het gezam enlijk optreden bij Ministerie van  Verkeer en bij 
den Belgisch-Luxemburgschen Dienst voor Toerisme kan niet 
anders dan  terrein veroveren dat indertijd onontg inbaar bleek. 
Het aan-elkaar-toetsen  der w erking m oet stuw en n a a r bizon- 
dere gezam enlijke p ro p ag an d a  d a a r w aa r zelfstandige publi
citeit onder het nulpunt zou blijven staan.

De Provinciale Commissie voor Toerisme heeft a ldus goed 
werk geleverd  ; zij heeft n aa s t eigen werking, de aanknoopings- 
w erkkrachten op gebied  van toerisme.

N aast de bizondere prijskam pen voor toeristische foto's en 
persartikels, graviteerde de toeristische w erking grootendeels 
om de zeer gekende Belgisch-Engelsche publiciteit in Engeland,
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tot w elker kosten de Engelsche Spoorw egm aatschappijen  b reed  
h ebben  m edegeholpen zoo m oreel ais stoffelijk.

Het stichten van  de officieele Provinciale V ereeniging voor 
V reem delingenverkeer zal alle w erking ten b a te  van  het 
toerism e, zoo van  officieele ais private zijde, coordonneeren 
zooveel ais dat kan. W at zij stellig doen zal, d a t is voor de 
provincie n aa r gezam enlijke m aar steeds doorslaande publiciteit 
streven, zoodat alle met— het —toerism e— verband— houdende 
bedrijven en industrieën hierdoor in aktie blijven en verder uit
bloeien. W at m eer is, d a a r  w aar de  p ro p ag an d a  voor onze pro
vincie nog niet binnendrong, kan de V ereeniging a a n  reeds 
b estaan d e  organism en aanw ijzingen geven, m aar ook zelf 
w erkdadig  optreden, zoo in tentoonstellingen, jaarbeurzen , ver
spreiden van bizondere brochure 's enz. enz.

W eze niet vergeten  te melden, nog andere  w erking van 
w ege de Provincie : betere spoorregeling, inrichten van  au to 
busritten door de N.M.B.S., deelnem ing aa n  de Internationale 
Tentoonstelling van  Parijs, betere w egen en dies meer.



ONDERWIJS.

HOOGER ONDERWIJS. 

1. — Instelling.

De eerste Belgische w et op het hooger onderw ijs « O rga
nieke w et op het Hooger Onderwijs op Staatskosten », dag tee- 
kent 27 Septem ber 1835, en w erd door de w et van  15 Juli 1849 
gewijzigd.

Beide w etten  w erden  vervangen  door de « W et op het 
b egeven  van  de academ ische g raden  en op het program m a 
der hoogeschoolexam ens », gedag teekend  10 April 1890 •— 
3 Juli 1891.

De jongste w et op het hooger onderwijs dagteekent 21 Mei 
1929.

2. — Centrale Examencommissie.

Alle wettelijke academ ische g raden  kunnen, buiten' de 
hoogescholen, ten  overstaan  van  de door de Regeering inge
stelde C entrale Examencommissie (vroeger « M iddenjury »} 
w orden  verworven.

Jaarlijks, houdt deze Commissie tw ee zittijden : de eerste 
ín  Juli-Augustus, de tw eede in October-November.

De inschrijvingen van  de  cand ida ten  w orden op het Pro
vinciaal Bestuur opgenom en door een  beam bte  bij dit Bestuur, 
door den  Minister van O pen b aar Onderwijs daartoe  aa n g e 
steld.
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3. — Ondersteunde instellingen.

De Provincie W est-V laanderen verleent jaarlijks een  toe- 
laag  a a n  de V.ZW. « V laam sche L eergangen te Leuven » en 
a a n  de Centrale Hoogeschool voor Christelijke A rbeiders te 
Heverlee (Leuven).

Studiebeurzen w orden a a n  de in W est-V laanderen w onen
de leerlingen van  voorm elde hoogeschool en  van  de  Arbeiders- 
hoogeschool te Ukkel, toegekend.

De Provincie W est-V laanderen ondersteunt verder het M aat
schappelijk G eneeskundig Sekretariaat voor vroedvrouw en en 
verpleegsters, te Gent gevestigd, alsook alle in W est-V laan
deren  gelegen  Gewestelijke M aatschappelijke Scholen.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Het princiep v an  Vrijheid van  onderwijs door de Belgische 
G rondw et gehuld igd  heeft den  grondslag  gelegd  tot ontwik
keling van  het M iddelbaar Onderwijs in België.

Vanaf het ja a r  1830 ontstonden in de Provincie W est-Vlaan
deren  talrijke Colleges onder dew elke het Klein Sem inarie te 
Roeselare, in 1806 opgericht en definitief heropend in Januari 
1830, een  der m eest b loeiende is. Het beva t een  gesubsidieerde 
m iddelbare landbouw school, een  handelsafdeeling m et drie 
klassen van  M oderne Hum aniora, pius een  hoogere handelsklas 
w a a r de leerlingen het p rogram m a van  het volledig handelson
derwijs en  de  w iskunde van  de  volledige hum anioraklassen 
kunnen volgen — een volledige afdeeling van  Grieksch- 
Latijnsche H um aniora •— een  afdeeling voor w ijsbegeerte.

Thans telt de provincie 16 colleges. Tot in het ja a r  1926 
besteedde de Provincie een  zekere som voor het toekennen van 
studiebeurzen aa n  inw onende leerlingen dezer onderwijsinstel
lingen.
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Van af het ja a r  1850 w erd het M iddelbaar Onderwijs in 
België wettelijk geregeld. Tengevolge van de w et van 1 Juni 
1850 verleenden enkele steden en gem eenten uit de Provincie 
nl. Kortrijk, Tielt, Poperinge, Izegem, B lankenberge en W aregem  
hun patroneering  aa n  private inrichtingen voor M iddelbaar 
Onderwijs.

Een tw eede gevolg van  de  w et van  1 Juni 1850 w as de 
oprichting van  Koninklijke A thenea en  van  Rijksm iddelbare 
jongensscholen.

In de Provincie W est-V laanderen noteerde m en de oprich
ting van  het Koninklijk A theneum  te Brugge (K.B. 3-9-1850 —- 
de Rijksm iddelbare Jongensschool te Brugge (K.B. 3-6-1851) — 
te Veurne (K.B. 7-7-1851) — te leper (K.B. 30-10-1851) — te 
N ieuwpoort (K.B. 26-3-1855).

Een nieuw e w et op het M iddelbaar Onderwijs, verschenen 
den 15 Juni 1881, liei de verm eerdering toe van  het getal 
Koninklijke A thenea en Rijksm iddelbare jongensscholen, alsook 
de oprichting van  Rijksm iddelbare meisjesscholen.

Dit gaf aan le id ing  tot oprichting van een Koninklijk Athe
neum  te O ostende en te leper (Kon. Besi. 9 Sept. 1882) (het Kon. 
Atheneum  te leper b estaa t evenw el niet meer), en tot oprichting 
van  rijksm iddelbare jongensscholen te Kortrijk, te M eenen en te 
Blankenberge, en rijksm iddelbare meisjesscholen te Brugge, te 
Nieuwpoort en te Oostende.

Na den  oorlog kw am en tot stand  de rijksm iddelbare jon
gensscholen te M oeskroen en te Poperinge en  a a n  de  rijksmid
delbare  jongensschool te M eenen w erd een afdeeling voor 
meisjes toegevoegd.

Dat al deze onderwijsinstellingen zoowel vrije, ais gepatro 
neerde en  officieele degelijk werk opleveren, w ordt bew ezen 
door het getal leerlingen die deze instellingen bezoeken.

Van het gehalte der studiën leggen de uitslagen der hooge- 
schoolexam ens getuigenis af (het aan ta l oud-leerlingen van



—  51 —

colleges, die s laag d en  in hun jaarlijksche exam ens schommelt 
gedurende de tien laatste  jaren  tusschen acht-en-tachtig  en 
vijf-en-negentig per honderd).

LAGER- EN NORMAALONDERWIJS.

De toestand van  het lager onderwijs, n a  de Belgische 
om w enteling van  1830, w as niet schitterend in de Belgische pro
vinciën. De Hollandsche Regeering h ad  zich zelf in onze pro
vinciën de uitgebreidste m acht toegekend voor de inrichting 
en de leiding van  het onderwijs, voor de benoem ing van  d e  
onderwijzers in de  officieele scholen en  h ad  het openen van  
vrije scholen a a n  allerhande beperk ingen  onderworpen.

W anneer de Voorloopige Regeering door een  decreet van  
12 O ctober 1830, alle besluiten afgeschaft h ad  die, op welke 
wijze ook, de vrijheid van  onderwijs a a n  ban d en  legden, troffen 
vele gem eenten m aatregelen  die voor het onderwijs schadelijk 
w aren. Zij dankten nam elijk onderwijzers af door het Hollandsch 
Bewind benoem d om ze niet m eer te vervangen  of in hun p laats 
onbekw am e leerkrachten a a n  te stellen.

De R egeering trachtte deze schadelijke gevolgen te keer te 
g a a n  en slaag d e  er in dank  zij de ernstige m edew erking van  
de provinciale besturen.

In onze provincie steeg  het aan ta l scholen van  420 in 1830 
tot 719 in 1840.

De toestand  van  het onderw ijs alhoew el er sedert 1830 een 
groote krachtinspanning g ed a an  w erd  liet nog veel te wen- 
schen over.

In 1843, op 6249 m ilicianen w aren  er in onze provincie 2933 
die geen onderwijs genoten  had d en  of het w einige d a t zij 
geleerd  had d en  vergeten  w aren.

Na bet in toepassing treden der schoolwet van  1842, w a a r
door a a n  elke gem eente de verplichting w erd opgelegd een
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lagere  school te bezitten in een behoorlijk lokaal gevestigd, m oe
d igde de provincie de  gem eenten aa n  om schoolgebouw en op 
te  richten en ze behoorlijk te bem eubelen.

Tot in 1923 subsidieerde de provincie enkel de w erken aan  
gem eentelijke schoolgebouw en. In zitting van  3 Juli 1923 besliste 
de  provincieraad een toelaag  te verleenen voor het bouw en, 
vergrooten, herstellen en  m eubileeren van  vrije scholen die a a n 
genom en of aan n eem b aa r zijn.

De uitgaven  die, voor gezegde w erken, in 1846, 11696 fr. 
b ed ro eg en  stegen  in 1930 tot 1.384.000 fr.

Dank zij de aanm oedig ing  van  de Provincie alsm ede 
a a n  het uitwerksel der w et van 1914 die de leerplicht a a n  al de 
kinderen van  6 tot 14 jaa r oplegde, telde onze provincie in 1932, 
806 lagere  scholen met 3773 klassen en  118.041 leerlingen.

Indien de provincieoverheid zich beijverde om de stoffelijke 
inrichting der lagere scholen te bevorderen, verloor zij de  oplei
ding der toekom stige leerkrachten uít het oog niet.

Vanaf het on tstaan  der norm aalscholen verleende zij studie
beurzen a a n  leerlingen norm alisten; in 1936 beliep  het geza
menlijk b ed rag  dezer studiebeurzen 21.550 fr.

Anderzijds, om de aangenom en  norm aalscholen, die geen 
ondersteuning van  den S taat genieten, toe te laten  zich de 
onontbeerlijke didactische leerm iddelen a a n  te schaffen om aa n  
hun leerlingen, toekom ende leerkrachten voor de provincie, een 
degelijk onderw ijs te verstrekken, heeft de provincie deze onder
w ijsinstellingen van  af 1886 gesubsidieerd. In 1886 bed roeg  deze 
toelage 6.000 fr. thans beloopt zij 44.625 fr.

LEERGANGEN IN BESTUURSRECHT.

Alhoewel de School voor Bestuursrecht geen eigenlijk pro
v inciaal organism e is, kan er toch op gew ezen w orden, dat deze
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inrichting tot stand  kwam  op aandringen , en mits den blij ven
den geldelijken steun van de Provincie.

In 1925 opgericht heeft deze school tot hier toe ongeveer 
1500 leerlingen geteld, en  dit zoowel gem eentebeam bten  in 
werkelijken dienst, ais candidat en voor een  am bt in gem eente
lijken dienst.

Bijna bestendig  te Brugge, w erden de lessen eveneens te 
Oostende, Kortrijk, Roeselare, Veurne en leper ingericht.

Aldus w erd a a n  ruim 300 leerlingen het diplom a van 
bestuursrecht toegekend, en w erden de plaatselijke besturen  in 
veel gevallen, in de  gelegenheid  gesteld, ernstig onderlegde en 
bekw am e titularissen te benoem en.

D aarnevens m oeten w e nog wijzen op het feit dat de School 
voor Bestuursrecht om de tw ee m aanden  exam ens inricht voor 
de  gem eentebesturen, die de cand ida ten  gem eente-secretaris of 
ontvanger a a n  een  ernstig exam en willen onderw erpen.

VROEDVROUWENSCHOLEN.

Reeds onder het Fransch Bewind w erd de vroedkunde in de 
Provincie W est-V laanderen onderw ezen. Toen bestond  er een 
« O penbare Cursus in de vroedkunde, voor vrouwelijke leer
lingen », bij besluit van 1 April 1806, door den Prefect van  het 
Leie-Departement, in het Sint-Jansgasthuis te Brugge, ingericht.

O nder het Hollandsch Bewind, w erd, bij Kon. Besluit van 
6 Januari 1823, de  verordening op de « H eelkundige school » 
goedgekeurd.

Bij beslissing van  29 A ugustus 1826, door Kon. Besluit van  
26 April 1827 goedgekeurd, stelden de G edeputeerde S taten van  
W est-V laanderen een  verordening vast op de « School ter aan- 
kweeking van heel- en vroedm eesters, vroedvrouw en en apo the
kers ». De « O penbare  Cursus in de  vroedkunde » m aakte, met 
bew uste « Kweekschool » één geheel uit.
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Bij besluit van  17 Juli 1874, werd, door den  Provincialen 
R aad  van  W est-V laanderen, het onderwijs in de vroedkunde 
gansch heringericht en een  verordening op  de « Provinciale 
School voor Vroedvrouwen », a a n  het M oederhuis van  het Sint- 
Jansgasthuis te Brugge gehecht, vastgesteld.

N aar aanle id ing  van  het Kon. Besluit van  30 Decem ber 1884, 
w aarbij de grondslagen  voor het inñchten van  vroedvrouw en
scholen w erden vastgesteld, w erd  de verordening van  1874, 
door den Provincialen R aad, bij besluit v an  23 Juli 1885, gew ij
zigd, en  die Provinciale School voor vroedvrouw en nogm aals 
heringericht.

A nderm aal, w erd de  verordening, door den  Provincialen 
R aad, bij beslissingen van  21 October 1896, 5 N ovem ber 1925 
en 27 April 1926, gewijzigd en aangevuld .

Koninklijke besluiten van  6 Septem ber 1924 hebben  de 
vroedvrouw enexam ens vastgesteld, de onderrichtingen omtrent 
het uitoefenen van  het vro’edvrouw am bt b epaald , het diplom a 
van  vroedvrouw -bezoekster en  den  titel van  aangenom en  vroed
vrouw van  den  S taat ingesteld.

Tengevolge van  m oeilijkheden van huishoudelijken aard , 
in 1927 op de  Provinciale V roedvrouwenschool ontstaan, w a a r
door tuchtverslapping onder de leerlingen en m istevredenheid 
bij m eesteressen en leerlingen geschapen  w erden, nog scherper 
gew orden  toen, in O ktober 1929, een nieuw  schoolbestuurder 
w as aangesteld , dienden, op 16 Januari 1930, de tw ee meeste- 
ressen-vroedvrouw en h a a r ontslag bij de  Bestendige D eputatie 
in, met het gevolg dat al de leerlingen op  één n a  (23 op 24), de 
school verlieten en  h a a r  m eesteressen in het nieuw -gestichte 
M oederhuis « Sinte-Anna » te Brugge, gingen vervoegen. Dit 
geb eu rd e  op 17 Februari 1930.

In feite, bestond de Provinciale Vroedvrouwenschool dus 
niet meer.



—  55 —

De Bestendige D eputatie begon  d an  in te zien dat het wen- 
schelijk w as de Vroedvrouwenschool ais Provinciale instelling 
afteschaffen en ze aa n  de  O penbare O nderstandscom m issie te 
Brugge over te laten.

In zitting van  17 Juli 1930, besliste de Provinciale R aad  in 
dezen zin.

V oortaan zouden er nog alleen studiebeurzen a a n  de leer
lingen w orden verleend.

Thans b es taa n  er in de  Provincie W est-V laanderen tw ee 
vroedvrouw enscholen, beide te Brugge gevestigd : Sinte-Anna- 
rei (vrije instelling) en Oostm eersch (hangt af van  d e  O nder
standscom m issie Brugge).

TECHNISCH ONDERWIJS.

Vóór den oorlog w erden in de begrootingen van de Provin
cie, tot aanm oedig ing  van  het technisch onderwijs, sommen 
ingeschreven, g aa n d e  van  13.500 fr. tot 57.700 fr. in 1914.

De provinciale toelagen  w erden  echter niet volgens b ep aa ld  
v astgelegde regelen  berekend en toegekend : n aa r gelang  de 
noodzakelijkheden van  het onderwijs en  de  beschikbare cre- 
dieten, w erd  de provinciale tusschenkom st door de Bestendige 
D eputatie vastgesteld  en  uitgekeerd.

Eerst in zitting van  14 Juli 1908 besliste d e  Provinciale R aad 
de tusschenkom st van  de Provincie ais volgt te' regelen :

1/6 van  de sommen ingeschreven op de begrootingen van 
de Nijverheids- en Beroepsscholen.

1/12 van  deze der Teekenscholen.
1/15 van  deze van  de  Muziekscholen.
De R aad  besliste tevens eene bizondere commissie a a n  te 

stellen om, sam en met de Bestendige Deputatie, het v raagstuk  
v a n  de  te verleenen toelagen  voor vakonderwijs, in te studeeren.
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De voorstellen van  deze commissie, voorgedragen  en a a n 
genom en in zitting van  den Provincialen Raad, van  15 Juli 1909, 
w ijzigden lichtelijk de vorige regeling, en stelden het quantum  
van de tusschenkom st ais volgt vast :

1/6 van  de  gew one uitgaven  van  de Nijverheids- en 
Beroepsscholen.

1/12 van  deze der Muziek- en  Teekenscholen.

B ovenstaande m anier van  berekenen  der toelagen  bleei van 
kracht tot n a  den oorlog. Enkele nieuw e bepalingen  w erden 
ingevoerd, a a n g a a n d e  minimum en m aximum van  de toelagen, 
doch a a n  de basis zelf van  de tusschenkom st w erd niets 
veranderd.

In de na-oorlogsche periode heeft het vakonderw ijs eene 
gew eldige uitbreiding genom en. De h ieronderstaande opgave 
van de  voorziene kredieten ten gunste van  het technisch onder
wijs is er een  treffend bew ijs van.

a) Muziek- en Teekenscholen :

In 1914 : 12.500 fr. In 1928 86.000 fr.
1920 12.000 fr. 1929 86.000 tr.
1921 15.000 fr. 1930 125.000 fr.
1922 54.000 fr. 1931 150.000 fr.
1923 60.000 fr. 1932 150.000 fr.
1924 50.000 fr. 1933 120.000 fr.
1925 65.000 fr. 1934 120.000 fr.
1926 85.000 fr. 1935 120.000 fr.

1927 80.000 fr. 1936 115.000 fr.

Er valt op te m erken d a t de kredieten, bij toepassing van 
een  algem eenen  m aatregel, sedert het ja a r  1933 met 25 % 
w erden verminderd.
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b) Nijverheids- en Beroepsonderwijs :

In 1914 45.200 fr. In 1928 1.492.500 fr.
1920 49.000 fr. . 1929 2.645.000 fr.
1921 108.000 fr. 1930 4.380.700 fr.
1922 437.000 fr. 1931 5.010.700 fr.
1923 445.000 fr. 1932 6.772.700 fr.
1924 468.500 fr. 1933 7.535.357 fr.
1925 838.500 fr. 1934 3.486.625 fr.
1926 1.169.700 fr. 1935 3.486.625 fr.
1927 1.410.000 fr. 1936 3.478.800 fr.

Zelfde opm erknig ais voor de Teeken- en  Muziekscholen.

In zitting van  7 Juli 1920 besliste de R aad  het beperkend  
crediet af te schaffen, met dien verstande dat enkel deze scho
len de toelagen zouden genieten, welke vanw ege hunne respec
tieve gem eentebesturen, de bizonderste b e langhebbenden  bij 
de zaak, ten m inste een e  gelijke tegem oetkom ing bekom en.

N aarm ate de bestaan d e  vakscholen zich herinrichtten en 
nieuw e tot s tand  kwamen, groeide ook de belangstelling  van  de 
Provinciale R aadsleden voor dit belangrijk  vraagstuk  van  de op
leiding der jeugdige am bachtslieden, zoodat in zitting van  20 
Decem ber 1921 van den  Provincialen R aad, nogm aals wijzigin
gen w erden gebracht a a n  het b ed rag  van  de provinciale toe
lagen.

Volgende nieuw e regeling w erd a lsd an  aangenom en :

In p laats van  1/6 van  de gew one uitgaven welke in a a n 
m erking kw am en voor de vaststelling van  de staatstoelagen, 
werd de tusschenkom st van  de Provincie, van  het ja a r  1922 af, 
geregeld  ais volgt :

40 % op de  jaarw edden  u itbetaald  a a n  het onderwiizend 
personeel van  de Nijverheidsscholen;
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so % op de jaarw edden  u itbetaald  door de Beroepsscholen 

a a n  hun onderw ijzend personeel;

40 % op de andere  gew one uitgaven;

30 % op de bu itengew one uitgaven.

De toelagen  ten gunste van  de Muziek- en Teekenscholen 
w erden  g eb rach t op 1/6 in p laats van  1/12 van  de gew one uit
gaven, w elke in aanm erking kom en voor de vaststelling van  de 
staatstoelagen .

Deze regeling voor de Muziek- en  Teekenscholen is tot op 
heden  van  kracht gebleven, met dien verstande dat de  aldus 
bekom en provinciale toelagen, sedert het ja a r  1933, met 25 % 
w orden verminderd.

N aarm ate de  vakscholen aangroeiden  in getal en b e lan g 
rijkheid, steeg  ook het b ed rag  van  de provinciale hulpgelden en 
het b leek noodzakelijk zich niet m eer uitsluitend te vergenoe
gen met de aandu id ingen  verschaft door den Inspectiedienst 
v an  den S taat om de toelagen  van  de Provincie vast te stellen.

De Provincieraad besliste dan  ook eenen  provincialen ins
pectiedienst in te richten, onafhankelijk van, doch in sam enw er
king m et dezen van  den Staat.

Een provinciale opziener, en later (in 1931) een  provinciale 
opzienster, w erden  benoem d om toezicht uit te oefenen over het 
beroepsonderw ijs in de Provincie, en de schoolbesturen in hun
ne zw are taak  ter zijde te staan.

Deze m aatregel heeft ongetwijfeld veel b ijgedragen  tot de 
verdere uitbreiding en de degelijkheid van  het vakonderw ijs 
in de provincie.

A chtereenvolgens nam  de Provinciale R aad  volgende 
n ieuw e beslissingen :

1. — De uitbetalingen van de provinciale hulpgelden zullen 
geschieden  door m iddel van  driem aandelijksche uitbetalingen.
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In 't begin  van  de drie eerste kw artalen van  het schooljaar tel
kens een vierde v an  het b ed rag  van  de toelage van  vorig ja a r  ; 
d aa rn a , en  n a  vaststelling van  de gew one toelage voor het 
overeenkom ende jaar, het saldo ;

2. — De provincie zal tusschenkom en in de  werkingskosten 
van  norm aal- >en vacan tieleergangen  voor het beroepsonder- 
richt;

3. — De provincie komt tusschen, ten b ed rag e  van  1/6, in 
de  h u urw aarde van  de onroerende goederen, uitsluitend ge
bruikt voor het vrij ondersteund technisch onderwijs.

4. — A an de  teeken- en  nijverheidsscholen w ordt de ver
plichting opgelegd  leergangen  in te richten over toegepaste  
kunst;

5. — Het visscherijonderwijs zal aangem oedigd  w orden 
door het inrichten van  de visschersberoepsscholen en het ver- 
leenen, benevens den  Staat, van eene opleidingsprem ie aa n  den 
b a a s  en  het lavertje ;

6. — Van de leeraars uit het technisch onderwijs zal een 
provinciaal bekw aam heidsdiplom a w orden gevergd.

Ten einde het program m a op te m aken van  het exam en, 
tot het bekom en van  het gezegd bekw aam heidsdiplom a, w erd 
een  Bestendige Provinciale Commissie van het Vakonderwijs 
opgericht.

Deze Commissie is tevens belast met alle kwesties welke 
haar, in zake beroepsonderw ijs, door de Bestendige Deputatie 
w orden toevertrouwd.

Een onderafdeeling van  deze Commissie is belast m et de 
studie van het Individueel Vakonderwijs a a n  jonge Vlasbewer- 
kers.

Een reglem ent, betrekkelijk tot dit onderwijs, w erd in 1930
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opgesteld, en  voorziet, benevens de  m aatregelen  tot het verze
keren van  een degelijk onderwijs, het b ed rag  van de toelagen 
welke, per jaar, en  n a  het exam en, a a n  de onderscheidene con
trac tan ten  kunnen verleend worden.

Volgend getal leerovereenkom sten, voor een duur van  twee 
jaar, w erden  reeds afgesloten :

7. — Van het ja a r  1930 af w orden ook, benevens de tot dan  
toe reeds aangenom en  hulpgelden ten gunste van  het technisch 
onderwijs, in zekere gevallen, en  voornamelijk met het oog op 
het u itbreiden van  gew estelijke beroepsscholen, bizondere te; 
gem oetkom ingen verleend om de bouw kosten te helpen dekken.

Van 1930 tot 1936 w erd hiervoor eene som van  5.843.632 fr. 
besteed;

8. — Eene tusschenkom st van  80 % w ordt verleend in de 
u itgaven  veroorzaakt door het inrichten van  tijdelijke leergan
gen.

Tot in M aart 1933 w erd het technisch onderwijs door geen 
wet, geen  Koninklijk besluit, geen  ministerieel besluit geregeld.

Eerst op  9 M aart 1933 w erd door een K. B. den grondsteen 
gelegd  voor de verdere inrichting van  den dienst voor het tech
nisch onderwijs. Sedert dezen datum  verschenen m eerdere b e 
sluiten en  onderrichtingen ; ze w erden sam engeordend en op 
15 N ovem ber 1934 u itgegeven in de « Code van het Technisch 
Onderwijs ».

Deze opeenvolgende besluiten noodzaakten over 't a lge
m een een  aan p assin g  van  het provinciaal reglem ent.

O p 22 Novem ber 1933 ging de Provinciale R aad  over tot 
eene herziening van  het regiem  van  de provinciale toelagen.

Jaar 1931 : 11 
1932: 1

Jaar 1933 : —• 
1934 : 11

Jaar 1935: 5Q 
1936 : 77
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D aar de S taat zijne tusschenkom st in de w edden van  het perso
neel der beroepsscholen verhoogde, ging de beslissing van  den 
R aad  hooidzakelijk over de  verm indering, in dezelfde mate, 
van  het provinciaal aan d ee l in deze w edden, doch de  aldus 
verwezenlijkte besparing  wordt opnieuw  aan g ew en d  om tot 
een hooger b ed rag  tusschen te komen in ,de  gew one w erkings
kosten van  de scholen.

Tot slot w orde nog gew ezen op den aangroei van  het getal 
inrichtingen voor beroepsonderw ijs, van  1914 tot 1936.

In 1914 telde W est-V laanderen :

8 Nijverheidsscholen;
9 Beroepsscholen voor jongens;
4 Vakteekenscholen;

11 A cadem iën voor Schoone Kunsten of Teekenscholen;
8 Visschersscholen;
6 M eisjesberoepsscholen of -leergangen;

14 Huishoudklassen.
Totaal : 60 inrichtingen met ongeveer 4.500 leerlingen.

In 1938 telt W est-V laanderen :

6 Nijverheidsscholen;
6 Vakteekensscholen;

34 Beroepsscholen voor jongens;
9 Visschersscholen, w aarv an  2 daginrichtingen;

12 A cadem iën voor Schoone Kunsten;
51 M eisjesberoepsscholen;
23 Huishoudklassen.
Totaal : 141 inrichtingen met ongeveer 12.900 leerlingen.
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LAND- EN TUINBOUWONDERWIJSl

In de vóór-oorlogsche periode bestonden  in de provincie 
slechts enkele inrichtingen voor landbouw onderw ijs, o.a. de 
Landbouw scholen v an  Avelgem, Nieuwpoort en  Kortemark.

Na den oorlog w erd  echter, door het p rivaat initiatief, ge
leidelijk tot de  oprichting van  landbouw scholen en -leergangen  
overgegaan . Deze pogingen w erden evenw el door de Provincie 
krachtig ondersteund.

Ten getu ige van  de  belangrijke ontwikkeling van  het land- 
bouw onderricht, en  de evenredige belangstelling  van  de Provin
cie voor dit slag  onderwijs, w eze vooreerst gew ezen op het b e 
d ra g  v an  de  kredieten, welke met dit doei in de  provinciale b e 
grootingen w erden  ingeschreven, en van  4.500 fr. in 1920, in 
stijgende lijn thans 375.000 fr. besom m en.

Volgende leergangen  bestonden  in 1922-1923 :

Getal Leerlingen

Landbouw beroepsscholen van  den lageren
g ra ad  voor jongens . . . . . 49 1096

Landbouw scholen van  den lageren  g raad
voor m e i s j e s ................................................ 2 48

G ewestelijke Landbouw scholen 3 54
B estendige Landbouw scholen van  den  lag e 

ren g raad  voor jongens . . . . 3 100
B estendige Landbouw scholen van  den  lag e

ren g ra ad  voor meisjes. . . . 1 66
Reizende Landbouw huishoudscholen . 9 127
N orm aalleergang voor jongens 1 125

68 1616
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en in 1936 :
Lagere Landbouw afdeelingen 60 1050
Lagere Landbouw huishoudafdeelingen 13 234
Gewestelijke Landbouw scholen 5 103
Gewestelijke Landbouw huishoudscholen 2 60
Rondreizende Landbouw huishoudscholen 9 143
N orm aalleergang voor jongens 1 32
M iddelbare Landbouw scholen 3 169
M iddelbare Laudbouw huishoudscholen 3 123
M iddelbare Tuinbouwschool voor jongens 1 69
M iddelbare Tuinbouwschool voor meisjes . 1

98 1983

Benevens de hoogergenoem de kredieten voor landbouw 
onderwijs, en de jaarlijksche toelage van  7.500 fr. ten gunste van 
het Provinciaal Verbond van  het W erk van  den Akker en den 
H aard, w orden door de Provincie o.m. tw ee provinciale comité's 
gefinanceerd, nl.

a)Provinciale Commissie der prijskampen voor vruchten te velde 
en Landbouwvoordrachten van West-Vlaanderen.

De Bestendige Deputatie heeft in 1921 eene commissie inge- 
steid die zich speciaal zou onledig houden met al w at de  verbe
tering der veldvruchten betreft.

V erscheidene jaren  n aeen  heeft deze commissie onder de  
landbouw ers prijskam pen uitgeschreven voor vruchten te velde 
w assend, ten einde de voordeelen, spruitend uit het aanw enden  
van  uitgelezen zaai- en  p lantgoed, te doen uitschijnen.

N aderhand  heeft zij dit stelsel veranderd  in proeftuinen 
aan g e leg d  om allerhande vruchten a a n  proeven op variëteit en  
op bem esting te onderw erpen, ten  einde de landbouw ers toe
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te la ten  de beste  soorten en de m eest economische bem esting 
te onderscheiden.

Sedert vier ja a r  heeft dze commissie d aarenboven  eene 
werking ingezet om de teelt van  gerst, bijzonderlijk voor de 
brouw erij, in goede voorw aarden  bij onze landbouw ers te doen 
ingang  vinden en te verspreiden.

Van eenen anderen  kant richt zij jaarlijks voordrachten in 
w a a r b oeren  en  boerinnen in hunne gilde over allerlei punten 
v an  landbouw belang  nuttige w enken en onderrichtingen ont
vangen.

Bedoelde commissie telt onder hare  leden rijksagronom en, 
landbouw ingenieurs en andere  vooraanstaande personen uit 
de  landbouw w ereld.

H are w erkingsm iddelen komen voornamelijk van  de  Pro
vincie fondsen; zij ontvangt ook steun van  het D epartem ent van 
Landbouw  en van  het N ationaal Fonds voor W etenschappelijk 
Onderzoek.

b) Provinciaal comité tot bevordering van  tuinbouw  en klein
veeteelt.

Het Provinciaal Comité tot bevordering van  Tuinbouw en 
Kleinveeteelt w erd ingesteld, bij beslissing van den Provincialen 
R aad, op 24 Juli 1924.

Bij de stichting w as het doei dezer instelling alleen  de  uit
bre id ing  van  den  tuinbouw , met het oog op het uitvoeren van 
vruchten en groenten n a a r Engeland.

In zitting van  6 Juli 1926 w erd het krediet van  17.500 fr. 
voorzien in de begrooting voor 1927 ten gunste van  dit Comité, 
verm eerderd  tot 23.500 fr. en  kreeg het Comité opdracht ins
gelijks de m ogelijke u itbreiding van  de kleinveeteelt in a a n 
m erking te nem en, door het stichten en  bevorderen  van  kweek- 
syndicaten  tot verbetering van  hoenderen, geiten, konijnen, hon-
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den  van  het Belgisch trekras ; het inrichten van  uitlezingssta- 
tions ; het stichten en  bevorderen  van  landbouw gem eenzaam - 
heden  van  verzekering en  herverzekering en van  syndicaten 
tegen  de sterfte onder de geiten.

De kredieten, ingeschreven in de provinciale begrootingen, 
ten gunste van  dit Comité, w aren  sedert 1927 de volgende ;

In 1928 : 49.500
1929 : 49.500
1930 : 101.750
1931 : 116.750
1932 : 116.750
1933 : 87.562,50 (verm indering der kredieten

m et 25 % )
1934 : 87.562,50
1935 : 87.562,50
1936 : 37.562,50

Er w orde opgem erkt d a t de toelage van  67.500 fr., door 
het Comité jaarlijks verleend a a n  het Provinciaal Verbond der 
Geiten- en Schapenkw eeksijndicaten van  W est-V laanderen, 
sedert het ja a r  1936 w ordt voorzien in een  speciaal artikel van  
de provinciale begrooting.

De w erking van  het Comité b estaa t hoofdzakelijk uit het 
volgende ;

a) inrichten van  kostelooze voordrachten over tuinbouw, 
kleinveeteelt in de onderscheidene tuinbouw gilden en kleinvee- 
bonden.

b) ondersteunen van  de lessen over tuinbouw kunde, 
gegeven in de lagere landbouw afdeelingen, in de  M iddelbare 
Landbouw scholen ; subsidieeren van  de Gewestelijke Tuin
bouwscholen.
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c) aan leg g en  en ondersteunen van  m odel-boom gaarden.

d) subsidieeren van  de provinciale verbonden voor neer- 
hofdierenteelt, hofbouw, enz...

In 1935 heeft het Comité een  nieuw  w erkplan aangevat, nl. 
de ondersteuning, door proefnem ingen en voorlichting, van  de 
W estvlaam sche bloem b ollennij verheid .

Te R oeselare w erden  proefvelden aangelegd , en  vele onder
zoeken hebben  reeds tot interessante vaststellingen geleid.

HALFBLOEDPAARD.

Hierbij dient nog aangestip t dat dit ja a r  eene m aatschappij 
zonder w instbejag  w erd gesticht m et bet doei het kweeken 
van  het halfb loedpaard  in W est-V laanderen te bevorderen 
en  a a n  te m oedigen. Begonnen met een  bizondere gift en 
ondersteund door eene jaarlijksche toelage der provincie belooft 
deze instelling het halfb loedpaard  dat voor b ijna de acht tienden 
in W est-V laanderen gekw eekt w ordt eene aanzienlijke rol te 
doen spelen en  de p laats  in te nem en van  de ingevoerde 
Poolsche en  Iersche p aa rd en  van  dit slag  voor het leger.

ONZE LANDBOUW IN DE ALGEMEENE ECONOMIE.

O p de m erkvaard ige beteekenis onzer provincie ten over
s taan  der algem eene landbouw econom ie in het land, moest 
zeker hier nadruk  gelegd worden. Het dunkt m e echter te 
kunnen verwijzen n aa r de redevoering door mij uitgesproken 
den 1 october 1934 omtrent den  landbouw  in W est-Vlaanderen.

KUNST, WETENSCHAP EN LETTEREN.

D aar w aar de Provincie rond 1923 slechts 3.000 fr. verleende 
ten b a te  van  het bibliotheekw ezen, gaf ze reeds in 1931 de som
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van 138.000 fr. uit. De crisisom standigheden had d en  natuurlijk 
voor gevolg, dat het krediet voor verm indering aangesproken, 
werd. Thans g aa t het krediet terug  omhoog n aa r 150.000 fr.

De w erking op het gebied van  bibliotheken b ep aa lt zich 
niet tot het uitdeelen van  toelagen voor dit of geen  initiatief of 
deze of geene afdeeling. Er w ordt w erkdadig  gew erkt ter verbe
tering van  het bibliotheekwezen, door ra ad  in keus van  d e  
lectuur, door a llerhande vingerw ijzigingen voor w erking en uit
breiding, door geven van  cursussen en  stud iedagen, door ver
spreiden van  onderrichtende en  vorm ende lezing. Een Provin
ciale Commissie regelt deze werking.

Anderzijds heeft de Provincie prem iën toegekend voor stu
dies over oude oorkonden, voor gem eenteschiedenissen en folk
lore (in 1932 : 5000 fr.)

Ook voor de  vakboeken over de nijverheid en  handel u it 
de Provincie w erden  prem iën verleend (in 1931 en 1932 : tot:
11.000 fr.)

Een vijfjaarlijksche prijs met bijkom ende premiën, w erd in 
1925 ingesteld ten b a te  van  de verschillende vertakkingen van. 
de kunst.

Anderzijds w erden  a a n  de letterkundige en  kunstm innende 
kringen toelagen  verleend, w aarv an  het b ed rag  geschom m eld 
heeft van  0 à  16.000 fr. en van 16.000 fr. tot 52.500 à  60.000 fr. 
Kringen als Davidsfonds, Hoogeschooluitbreiding, A rbeidersop- 
voeding, Willemsfonds, enz., bekw am en regelm atig toelagen. 
Dank zij de vruchtbare w erking van  de Provinciale Tooneelcom- 
missie heeft het dilettantentooneel een  merkelijken vooruitgang 
kunnen boeken.

Ook het beroepstooneel w erd ondersteund o.a. het Volks
toneel.

De Provincie heeft een  groot aan d ee l g eh ad  in het op
richten van  het s tandbeeld  a a n  dichter G uido Gezelle en  in 
het inrichten van het Gezellemuzeum.
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Al w a a r het eenigszins mogelijk is gew eest, w etenschap
pelijke uitingen te subsidieeren, heeft de Provincie, in de m ate 
van  h aa r kunnen, een steentje bij gebracht. Zij heeft gestaan  
voor groote m aterieele nooden, m aar h a a r  betrach ten  om ook 
de geestelijke nooden te kennen en zooveel m ogelijk te lenigen 
is zeker loffelijk gew eest.

WERKING VAN HET PROVINCIAAL COMITE 
VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten w erd gesticht 
door Koninklijk besluit van  7 Januari 1835. Deze Commissie heeft 
voor zending h aa r advies uit te drukken betreffende de herstel
ling d er m onum enten in het land, welke m erkw aard ig  zijn 
door hun  oudheid, hun geschiedkundig karak ter of hun  kunst
w aarde; eveneens over d e  p lannen  tot opbouw  en herstelling 
der gebouw en van  den  eeredienst.

Door een  Koninklijk besluit van 31 Mei 1860 w erden  de 
Comités der briefw isselende leden van  de Koninklijke Com
missie voor M onum enten ingericht. Deze comités vergaderen  
in ieder provincie, onder voorzitterschap van  den  Gouverneur.

De toenm alige G ouverneur van  W est-V laanderen, M. Vram- 
bout, heeft in het Bestuurlijk M em oriaal van  1861 (bl. 349) op 
1 Septem ber, een  omzendbrief laten  verschijnen w aarin  de 
sam enstelling en  de  zending van  het comité der briefw isse
lende leden van  W est-V laanderen w erd bekend  gem aakt. De 
burgem eesters, schepenen, arrondissem entscom m issarissen en 
leden der kerkfabrieken w erden  verzocht de briefw isselende 
leden in het uitoefenen hunner zending te helpen en bij te staan.

De eerste briefw isselende leden w aren  :

E.H. Carton, lid der Koninklijke A cadem ie van  België, te Brugge ; 
de HH. Croquison, Bouwkundige te Kortrijk ;
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Ritter-De Brouckere, ingenieur te Roeselare ;
Steinmetz, oudheidkundige te Brugge;
A. V anden Peereboom, lid der Kamer van  Volksverte

genw oordigers te leper ;
V ande Putte, pastor-deken te Poperinge ;
W eale, oudheidkundige te Brugge.

De H. K. V ersnaeyen, bureeloverste der schoone kunsten, 
letteren en w etenschappen, bij het Provinciaal Bestuur, w erd 
aangeste ld  ais secretaris.

Regelm atig w erden in het Bestuurlijk M em oriaal onder
richtingen gegeven  om het onderhoud en de bew aring  der 
m onum enten en kunstvoorw erpen aa n  te m oedigen en te verze
keren.

Bij Koninklijk besluit van  19 Mei 1912 w erd a a n  de  Konink
lijke Commissie voor M onum enten een  Afdeeling voor Land
schappen toegevoegd. De benoem ing van  briefw isselende leden 
in de  verschillende provinciën w erd in dit zelfde Koninklijk 
besluit voorzien.

De eerste briefw isselende leden  voor W est V laanderen 
w aren  : de HH. d'Arripe, burgem eester De Panne, Kanunnik 
Hoornaert, letterkundige te Brugge, Iweins d'Eeckhoutte, provin
ciaal raadslid  te leper, Laigneil, n ijveraar te Kortrijk, Reckelbus, 
kunstschilder te Brugge, en  baron  van  der Bruggen, burgem ees
ter te W ingene.

De Bestendige D eputatie besloot in h aa r zitting van  22 April 
1875 a a n  het Provinciaal Comité voor M onum enten de toelating 
te verleenen de processen-verbaal zijner vergaderingen  te laten 
drukken. D ientengevolge w erd het drukken aan g ev an g en  met 
terugw erking tot de vergadering  van  4 Juni 1873. De volledige 
verzam eling der gedrukte processen-verbaal w erd sedert dien 
bew aard .
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Van 1883 tot 1887 w erden geen  zittingen van  het Comité 
gehouden. Evenwel hebben  zekere leden, daartoe  persoonlijk 
door het Provinciaal Bestuur aangesproken, verschillende zaken 
onderzocht en  verslagen opgem aakt. Deze verslagen  w erden 
nad erh an d  zooveel mogelijk verzam eld, en  in de bulletijns 
opgenom en.

Vanaf 1932 w erd de  provinciale toelage afgeschaft, doch in 
zitting van  6 O ctober 1936, besloot de Provinciale R aad  d a t een 
krediet van  4.500 fr. zou ter beschikking w orden gesteld van 
het Comité om de verslagen  van  1932 tot en met 1936 te laten  
drukken en  d a a rn a  jaarlijks een  krediet van  1500 fr. voor het 
drukken der verslagen van  het loopende jaar.

M evrouw, Mijne Heeren,

Uit de bovenstaande beschouw ingen, uit de w erking gedu
rende eene eeuw  m ag  het besluit getrokken w orden dat de 
provincie h aa r zending ten gunste van  de  volksgem eenschap 
in ruim e m ate gekw eten heeft. A an de am btenaren  weze voor 
deze aanzienlijke m edew erking de beste dank  gezegd.

W at een  verscheidenheid van  bedrijv igheden ! W at een 
steun  a a n  allerlei uitstallingen van  o p en b aar nut !

W ie ooit het nut der provinciale instellingen mocht betwij
feld hebben, zal, bij het bonte tafereel van verwezenlijkingen, 
zijn dw aling herkennen en getu igen  m oeten d a t de S taat on

m achtig  gew eest w are  de eischen v an  zoo dicht te benaderen  
en  ze tegem oet te komen.

Het optillen der jeugd, het vorm en van  arbeidskrachten, 
in  landbouw  en nijverheid, het heelen der kwalen, het verzach
ten der ziekten, het veredelen  der geesten, dit alles w erd  a a n g e 
grepen; in dit alles w erd verholpen.
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En in de  toekomst dient het gep leegde w erk  behouden  en 
voor de w einige aan g ero erd e  takken, welke de immer b ew eg en 
de tijd scherper n a a r  het voorplan b rengen  mocht, zal een 
frissche inspanning en een goede wil het motto zijn van  den 
Provincieraad. W elke ook de verschillen w ezen v an  opvatting 
en  van  beginselen  en  van  m iddelen, voor eene gedachte is deze 
algem eene vergadering  steeds gew onnen :

de zedelijke en  stoffelijke grootheid v an  W est-V laanderen.

Mevrouw, Mijne Heeren, in 's Konings naam  verk laar ik de 
gew one zitting v an  den Provincialen ra a d  voor geopend.


