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Herman Declerck 

Op enkele bekende foto’s van Pervijze van voor 1914, genomen in de Molenstraat, staat telkens een groep kin-

deren met daarbij ook een meisje in een rolstoel. 

Er was me al verteld dat dit zou kunnen gaan om een Delaleeuwe, bevestiging was er echter niet en waar er 

geen bevestiging is, moet men op onderzoek gaan tot er zekerheid is.  

Na contact met naamdragers Delaleeuwe van Pervijze is er zekerheid gekomen over wie op die foto’s staat. Het 

gaat over Bertha Delaleeuwe, dochter van Emiel en Amelia Wyffels. Haar vader was timmerman in de Pervijze-

straat.  

Toen het meisje nog heel klein was, nog een baby, zou haar moeder met het kind op haar arm tijdens het afda-

len van een trap, ten val gekomen zijn. Het noodlot sloeg toe want het meisje bleef verlamd voor de rest van 

haar leven. Haar moeder bleef worstelen met schuldgevoelens over wat er gebeurd was. 

Een kind in een rolstoel is uiteraard 

iets wat eerder zeldzaam is - geluk-

kig maar - en dus heb ik mijn verza-

meling foto’s van Pervijze eens na-

der bekeken want wie weet staat dat 

meisje nog ergens op een foto. Een 

fotograaf was in die tijd iets uitzon-

derlijks en zo ziet men regelmatig 

nieuwsgierigen staan op foto’s die in 

die tijd genomen werden. 

En ja hoor, op nog een foto waarvan 

een fragment hiernaast, heb ik het 

meisje nog eens teruggevonden, 

weliswaar niet echt duidelijk maar 

dat het een kind in een rolstoel is, 

daar is geen twijfel over mogelijk. 

Wat meer is, naast haar lijkt nog iemand te staan, iemand met lange kleren die over het meisje gebogen staat. 

Haar moeder? Het meisje lijkt nog heel klein te zijn, misschien slechts een paar jaar en gezien ze geboren was 

in 1901 kunnen we vermoeden dat deze foto moet genomen zijn helemaal aan het begin van de 20° eeuw, 

vermoedelijk omstreeks 1903-1904.  

De foto werd genomen in de Pervijzestraat bij wat nu het Kastanjeplein is. Op de voorgrond zien we het uithang-

bord van ‘Het Gulden Vlies’, de herberg behorende bij het gemeentehuis. Het poortje geeft toegang tot het oud 

kerkhof van Sint Catharina Capelle en de pastorij die daarachter lag. Achter het meisje met haar moeder zien 

we nog een persoon staan. Alles wijst erop dat dit een pastoor is met zijn lang gewaad en priestermuts aan. 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit onderpastoor Butaye die daar vlakbij woonde. 

Het meisje groeide op, ging naar school en was er iets te doen of te beleven, dan was er wel iemand van haar 

vriendinnetjes of haar jongere zus Magdalena of haar oudere zus Idonia die een duwtje aan de rolwagen kon-

den geven. 

Het meisje in de rolstoel 
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Zo komen we bij de foto’s genomen in de Molen-

straat. 

Op de ene foto staan – met op de achtergrond 

de kerk – slechts enkele kinderen en een oudere 

onbekende heer en Bertha in haar rolstoel.  

 

Op de andere foto hieronder staan een hele 

groep kinderen. Bertha wordt geflankeerd door 

een ander jonger meisje dat beschermend haar 

hand op de leuning van de rolstoel legt. Ofwel is 

dit haar jongere zus Magdalena, ofwel een goed 

vriendinnetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover de ‘openbare’ foto’s. Dan zijn er nog een paar familie-

foto’s opgedoken waarop we opnieuw Bertha te zien krijgen.  

Van links naar rechts zien we hiernaast mogelijk haar zes jaar jon-

gere zus Magdalena  en komen de gelaatstrekken niet overeen met 

die van het meisje naast Bertha op de foto hierboven? 

Bertha zit op de stoel en rechts naast haar staat mogelijk haar gro-

te zus Idonia die vier jaar ouder is.  

Wanneer en bij welke gelegenheid die foto werd genomen is me 

onbekend, misschien ter gelegenheid van haar plechtige communie 

in 1913. 

Een laatste foto van Bertha op de volgende pagina werd genomen 

tijdens een groot feest te Pervijze want de ouderlijke woning is hele-

maal versierd. Het feest zal een katholieke reden gehad hebben 

zoals de meeste feesten in die tijd, zie het beeld met de omringen-
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de kaarsen in het raam tussen beide personen. Naar alle waarschijnlijk-

heid betreft het een feestelijkheid ter gelegenheid van het Heilig Hart. 

De persoon naast haar is haar oudere broer Camiel Delaleeuwe die vijf 

jaar ouder is. 

Bertha had echter niet het geluk van lang te leven. Ze bleef ongehuwd 

en overleed op 27 februari 1929. De tekst van het bidprentje spreekt 

over de onophoudende zorg die haar ouders, broers en zussen voor haar 

overhadden wat zal alluderen op haar handicap. 

 

 

 

 


