Rouwhulde – de heer Albert Demuyter

De voorzitter: Op 7 september jongstleden overleed in Etterbeek, op 86-jarige leeftijd, de heer
Albert Demuyter, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Kort na de Duitse inval in mei 1940, engageerde de amper 15-jarige jongen die Albert
Demuyter toen was, zich in de clandestiene pers. Tussen 1943 en 1944 zat hij daarvoor een
gevangenisstraf uit, waarna hij tot het gewapend verzet toetrad en als oorlogsvrijwilliger diende
bij de Royal Navy.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 werd Albert Demuyter voor de liberale partij
verkozen tot gemeenteraadslid in Elsene. Hij zou die functie ononderbroken bekleden van
januari 1953 tot juni 1993. Van januari 1965 tot januari 1973 was hij schepen, en van januari
1973 tot juni 1993 burgemeester van Elsene.
Albert Demuyter groeide uit tot een grote figuur van het Franstalige Brusselse liberalisme. Van
mei 1965 tot maart 1968 was hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij onder
meer werkte aan een wetsvoorstel dat ertoe strekte een Brussels stadsgewest op te richten.
Nadat hij de Kamer had verlaten, werd hij lid van de Senaat, waar hij van maart 1968 tot
november 1987 een lange en vruchtbare carrière uitbouwde.
Van mei 1980 tot oktober 1980 was hij staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap in de
regering-Martens III. In december 1981 werd hij in de regering-Martens V minister voor het
Brussels Gewest en de Middenstand.
Namens de Kamer heb ik zijn familie mijn oprechte deelneming betuigd.
Eerste minister Yves Leterme: Albert Demuyter was niet alleen bedrijfsleider maar ook een
boegbeeld van de liberale beweging in Brussel. Hij stond bekend voor zijn sterke
persoonlijkheid en voor het gezag waarmee hij de gemeenteraad leidde. Al op zeer jonge
leeftijd kwam de sterkte van zijn karakter en van zijn overtuigingen tot uiting toen hij in 1940,
amper vijftien jaar oud, bij het verzet ging. Daarvoor werd hij door de bezetter opgepakt en
gevangengezet.
Albert Demuyter heeft niet alleen zijn stempel gedrukt op zijn gemeente Elsene. Hij was tevens
Kamerlid, staatssecretaris voor de Franse Gemeenschap en minister van het Brussels Gewest
en van Middenstand. Naast de politiek was de ballonvaart, een familietraditie, zijn grote passie.
Namens de regering betuig ik mijn oprechte deelneming aan zijn familie en verwanten.
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