BURGEMEESTER FREDERIK RYCKEWAERT
Herman Declerck
Graag blikken we eens terug op het leven van Frederik Ryckewaert, de eerste verkozen naoorlogse
burgemeester van Pervijze, na de Tweede Wereldoorlog wel te verstaan.
De familie Ryckewaert is oorspronkelijk afkomstig van Sint Joris waar ze voor 1914 landbouwers waren op
de wijk Nieuwendamme. Hyppoliet Ryckewaert en zijn vrouw Emerence Tavernier waren er in 1897 gehuwd
en nadat ze tijdens de oorlog hun toevlucht hadden genomen te Zevekote, streken ze in januari 1920 neer
te Pervijze samen met hun kroostrijk gezin van zeven zonen. Ze trokken een hoeve op aan het einde van de
Veurnestraat aan de linkerzijde op grond waar voor de oorlog Gerard Deceunynck boerde.
De oudste zoon was Frederik, geboren
te Sint Joris op 19 januari 1901. Daar
hij de oudste was, was hij voorbestemd
om de ouderlijke hoeve later uit te
baten en het was misschien ook door
die zekerheid dat het duurde tot 1938
vooraleer hij huwde. Hij vond een
geschikte vrouw in de persoon van
Martha Depoorter, afkomstig van
Avekapelle.
Het kersverse echtpaar bleef op de
ouderlijke hoeve wonen, samen met de
ouders van Frederik en zijn broer Albert
die pas in 1946 het veilige nest zou
verlaten en naar Antwerpen verhuizen.
De hoeve Ryckewaert zoals ze was omstreeks 1980
Ondertussen was de Duitse
bezetting van tijdens de Tweede
Wereldoorlog voorbij en begon
België zich weer op alle vlakken
te organiseren zonder bemoeienissen van een bezetter. Dat
betekende ook dat het weer tijd
werd om gemeenteraadsverkiezingen te houden. Het was
geleden van 9 oktober 1938 en
in die tussentijd tot de periode
vlak na de oorlog had Pervijze
zoals zoveel gemeenten te lijden
gehad onder afrekeningen die te
maken hadden met al of niet
meeheulen met de Duitse
bezetter. De beschuldigingen
vlogen over en weer met als
gevolg dat Pervijze tegen de Bij de ouderlijke hoeve ergens in de jaren ’20 met vlnr Frederik, Remi,
nieuwe
gemeenteraadsverkie- Hyppolyt en Joseph Ryckewaert, daarnaast de knecht Gerard Coopman
zingen die plaatsgrepen op 24
november 1946, hopeloos verdeeld was geraakt. Twee lijsten kwamen op en elk maakte publiciteit voor zijn
eigen partij en deed er alles aan om de leden van de andere partij zwart te maken. Er kwamen praktijken
aan te pas die we ons nu niet kunnen voorstellen, want die nu zeker zouden leiden tot rechtszaken wegens
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laster en eerroof. Toen was dat echter niet het geval, zodat meerdere kandidaten van beide partijen
pamfletten uitbrachten waar zaken werden geschreven die de verstandhoudingen geen deugd deden, en
dan drukken we ons nog zeer voorzichtig uit. Wat er al dan niet gebeurde tijdens de oorlog was nooit ver
weg in de schrijfsels van de heren kandidaten en niets of niemand werd gespaard.

Verkiezingsdrukwerk van de partij van Victor Vandewoude
Omdat de zaken die toen werden geschreven gingen over personen waarvan er nu nog afstammelingen in
Pervijze wonen, lijkt het ons niet opportuun om hier gedetailleerd op in te gaan. Het kan niet onze bedoeling
zijn mensen op één of andere manier hiermee te kwetsen of oude wonden terug open te halen.
In dat klimaat was ook Frederik Ryckewaert kandidaat op de lijst van oud-burgemeester Victor Vandewoude
waar hij de tweede plaats bekleedde. Kopman Victor Vandewoude was burgemeester geweest van 1932 tot
1938 en ook vervangend burgemeester in 1945. Dat was hij in opvolging van zijn voorganger Medard
Avereyn die in 1945 vervangend en dienstdoend burgemeester was geweest nadat burgemeester Alfons
Degrave tijdens zijn ambtstermijn in maart 1945 was overleden.
Hieronder alle kandidaten die hengelden naar de gunst van de kiezer, ernaast het aantal naamstemmen dat
ze behaalden en of ze al dan niet verkozen werden en welk mandaat ze behaalden. BU = burgemeester, SC
= schepen en RA = raadslid
Victor Vandewoude (47) SC

Georges Haverbeke (79) RA

Frederik Ryckewaert (40) BU

Cyriel Clarys (32) RA

Maurits Verslype (25) RA

Omer Warlop (52) RA

Emiel Hoornaert (17) RA

Oscar Vanlerberghe (34) RA

Cyriel Vanheste (25)

Florent Hoedt (18)

Camiel Vergauwe (80) SC

Richard Depuydt (35)

August Vermeersch (15)

Oscar Debaenst (17)

Karel Vermote (5)

Alfons Missinne (8)

Albin Demuynck (6)

Henri Vanlerberghe (11)

Het zal nog duren tot 30 augustus 1947 vooraleer Frederik Ryckewaert zijn mandaat van burgemeester kan
opnemen. Neergelegde klachten tegen de uitslag en de benoeming zorgen ervoor dat eerst Georges
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Haverbeke gedurende enkele maanden burgemeester is. Maar op 30 augustus 1947 verschijnt dan
uiteindelijk de benoeming van Frederik Ryckewaert in het Staatsblad:

Burgemeester Ryckewaert kan zijn eerste ambtstermijn
aanvatten, een eerste termijn die begint met enkele
verschuivingen in het lerarenkorps van de gemeenteschool te Pervijze in 1948 en 1949 waar meester
Markey en meester Roels hun intrede doen.
Ondertussen kwam de burgemeester nog eens in de
krant naar aanleiding van een klein ongeval dat hij had
met zijn wagen op het grondgebied van Ieper. We lezen
in het Ypersch Nieuws van 10 juli 1948: ‘Aan de hoek
van de Maloulaan, J. Capronstraat en Elverdingestraat
had er Zondag een botsing plaats tussen de auto’s
bestuurd door Ryckewaert Frederik van Pervijze en
Stevens Constant uit Kuurne. Beide wagens liepen
lichte stoffelijke schade op.’
Zou het met onderstaande wagen geweest zijn dat onze
burgemeester deze botsing had?

Bij de functie van burgemeester hoort een
officiële gehandtekende foto
Op het einde van 1947 werd nog een volkstelling
gehouden waardoor we te weten komen voor
hoeveel Pervijzenaars Frederik Ryckewaert
burgervader was geworden. Op 31/12/1947
had Pervijze een bevolking van 1188 personen. Burgemeester Ryckewaert aan het stuur van zijn wagen
Die konden onderverdeeld worden in 460
kinderen (37,8 %), 615 werkenden (51,8 %) en 113 ouderen (9,8 %).
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Op 12 oktober 1952 worden de messen opnieuw geslepen want dit is de dag van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het eerste mandaat van Frederik Ryckewaert zit erop en hij dingt opnieuw naar de gunst
van de kiezers van Pervijze. Heeft hij de Pervijzenaar kunnen overtuigen van zijn kunnen? Dat zal de
stembusslag uitwijzen. De verkiezingscampagne van de kandidaten vertoont veel gelijkenissen met de
vorige van 1946: de verwijten vliegen opnieuw over en weer en wie kandidaat is moet over een dik vel en
een groot relativeringsvermogen beschikken. Daarenboven tekent zich tussen de partijen een broederstrijd
af met Odiel Vanlerberghe op de ene lijst en Oscar Vanlerberghe op de andere, voer voor nog meer
discussie.
In de namiddag en avond van 12 oktober 1952 worden de stemmen geteld en kunnen de kandidaten van
de lijst van de burgemeester net als in 1946 triomferen. De uitslag met aantal naamstemmen en mandaat:
Georges Haverbeke (120) RA

Frederik Ryckewaert (98) BU

Omer Warlop (92) RA

Oscar Vanlerberghe (118) RA

Florent Hoedt (55) RA

Camiel Vergauwe (82 (SC)

Odiel Vanlerberghe (139)

Maurice Verslype (66) RA

Richard Depuydt (57)

Victor Vandewoude (64) SC

Charles Beuselinck (41)

Cyriel Vanheste (39)

André Declerck (67) RA

Arthur Vyvey (25)

André Demeyer (22)

Emiel Hoornaert (6)

Achiel Clarys (27)

Karel Vermote (3)

Frederik begint aan zijn tweede termijn als burgemeester van Pervijze en exact 6 jaar later, op 12 oktober
1958 is er opnieuw een stembusgang voor de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Ryckewaert is
opnieuw kandidaat voor lijst 2, maar geen lijsttrekker meer voor zijn partij. De eerste plaats is ditmaal voor
Oscar Vanlerberghe terwijl zijn broer Odiel lijsttrekker is bij de tegenstrevers van lijst 1.
We geven opnieuw de uitslag weer met het aantal naamstemmen en het mandaat. Op de volgende bladzijde
volgt nog een stukje verkiezingsdrukwerk van de partij van de burgemeester.
Odiel Vanlerberghe (81)

Oscar Vanlerberghe (55) SC

Georges Haverbeke (89) RA

Frederik Ryckewaert (69) BU

Omer Warlop (48) RA

Camiel Vergauwe (45) SC

Andre Declerck 42) RA

Maurice Verslype (43) RA

Hector Scheirsen (41) RA

Andre Delanghe (23) RA

Gerard Jonckheere (24)

Cyriel Vanheste (13)

Gilbert Vanheste (22)

Arthur Vyvey (14)

Achiel Clarys (19)

Victor Hoornaert (12)

Andre Timmerman (24)

Michel Vanwalleghem (6)
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De verwezenlijkingen waarmee de lijst van de burgemeester naar de kiezer trok op 12 oktober 1958:
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Na de overwinning dankten de overwinnaars hun kiezers:

Zo begon Frederik Ryckewaert aan zijn derde termijn van 6 jaar als
burgemeester van Pervijze. Halverwege deze termijn gebeurde
echter het ondenkbare dat gans Pervijze schokte: de burgemeester
overleed plots op zijn hofstede op 29 oktober 1961. In de krant Het
Volk van 31 oktober lezen we hierover het korte bericht hiernaast.
Georges Haverbeke van de oppositie wordt tijdelijk dienstdoend
burgemeester. Op 13 januari 1962 zal dan de definitieve
herschikking van de gemeenteraad van Pervijze gebeuren.
Oscar Vanlerberghe wordt de nieuwe burgemeester, Maurice Verslype wordt eerste schepen en Arthur Vyvey
komt op de vrijgekomen plaats als raadslid.
Op zaterdag 4 november 1961 om 10u30 wordt burgemeester Ryckewaert begraven.
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Van de rouwstoet die trok van de woning van Frederik
Ryckewaert tot de kerk en van de plechtigheid na de
mis op het kerkhof werden een reeks foto’s gemaakt.
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Bronnen
-

eigen documentatie
verslagen gemeenteraad
Verkiezingsdrukwerk (schenking van Willy Vanlerberghe-Florizoone)
foto’s begrafenis (collectie Willy Vanlerberghe-Florizoone)
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