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DE HEEMKRING SPRAK MET ANNA DEMUYNCK 

Herman Declerck 

Hierna het resultaat van een gesprek met één van de plus 80-jarigen van onze 
gemeenten, ofwel er wonende ofwel ervan afkomstig. 

Door een toeval konden we contact maken met mevrouw Anna Demuynck, 
geboren te Pervijze op 5 september 1933. Momenteel woont ze in een knus 
appartement vlakbij de markt van Roeselare. Ik had een fijn gesprek met haar 
waarin ze volop herinneringen kon ophalen aan haar ouders, aan haar jeugd te 
Pervijze. De fotoalbums werden bovengehaald en dit alles, aangevuld met eigen 
opzoekingen en documentatie resulteerde in volgend verslag. 

Haar ouders, Albin Demuynck en Marie Debouck, kwamen op 8 oktober 1924 te 
Pervijze wonen. Ze waren de week voordien te Koekelare gehuwd. Het huwelijk was oorspronkelijk voorzien 
voor september 1924 maar door het plotse overlijden van de moeder van Marie moest het noodgedwongen 
enkele weken worden uitgesteld.  

Nadat het huwelijk werd voltrokken op 1 oktober 1924 kwamen ze 
zoals gezegd de week nadien hun intrek nemen te Pervijze. Albin was 
paardenkoopman en had vlakbij het station van Pervijze een ruime 
woning gevonden die uiterst geschikt was voor de ‘commerce’.  

Het pand was eigendom van Sylvie Vankemmelbeke, de weduwe van 
Emile Decat. Emile Decat was tot zijn overlijden in 1897 de uitbater 
van de herberg ‘De Gouden Leeuw’ op het dorpsplein en reeds voor 
de oorlog waren ze eigenaar van dit ruime huis bij het station dat 
toen nog aan de overzijde van de weg lag. Naast handelspand was 
dit huis dat Albin Demuynck in pacht had vanaf 1924, ook herberg 
met het insigne ‘In den Paardenhandel’ boven de voordeur.  

We mogen Albin en Marie echter geen herbergiers noemen want de 
herberg was enkel toegankelijk voor de klanten van de 
paardenhandel. Bijvoorbeeld de zondag, dé dag dat de Pervijzenaars 
de gelegenheid hadden één van de vele herbergen te bezoeken, was 
‘In den Paardenhandel’ niet geopend.  

In den Paardenhandel toen de familie Demuynck er woonde 
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Het duurde niet lang voor de nieuwbakken Pervijzenaars begonnen te zorgen voor het nageslacht en op 11 juli 
1925 werd Germain Henri Charles geboren en op 16 juli gedoopt door onderpastoor René Debergh.  Het jaar 
nadien op 7 december 1926 was het de beurt aan Charles Albin Cyriel om het gezin te vervoegen. Op 13 
december zorgde pastoor Debergh opnieuw ervoor dat de kleine gedoopt raakte. 

Ondertussen was de eigenares van hun woning, Sylvie Vankemmelbeke, die 
na de oorlog niet meer terug naar Pervijze was gekomen, op een leeftijd 
gekomen dat ze geen behoefte meer had aan het bezitten van een groot huis 
in Pervijze. Dus werd besloten het te verkopen. De verkoop werd in handen 
gelegd van Notaris Deeren van Nieuwpoort en de koper werd toekomstig 
burgemeester Alfons Degrave en zijn echtgenote Lucie Faes.  

Na de verkoop van het huis werd de naam van de herberg veranderd en op 
de voorgevel prijkte vanaf de ‘HERBERG DE STATIE – A. DEMUIJNCK – 
FAKTEUR IN PAARDEN’. 

Nog enkele jaren gebeurde er geen kinderuitbreiding meer in het gezin maar 
op 5 september 1933 was het dan toch nog eens zover, een achterkomertje 
kwam ter wereld. Anna Maria Demuyck was geboren en Germain en Charles 
konden zich bekommeren om hun klein zusje. 

In den Paardenhandel a° 2015 
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Ondertussen waren Germain en Charles school beginnen lopen, 
eerst bij de kleutertjes, later bij meester Burie waar in 1936 deze 
klasfoto werd genomen. Daar ze in leeftijd slechts één jaar 
verschilden, zaten ze dikwijls in dezelfde klas, temeer daar de 
klassen toen werden verdeeld in twee graden van telkens drie 
geboortejaren.  

Op 11 juni 1936 deden ze dan 
ook samen hun Plechtige 
Communie. In het daaropvol-
gende schooljaar trokken ze 
beiden als internen naar het 
co l lege  van de Pate rs 

Redemptoristen te Essen, de Rouwmoer genoemd. Ze bleven er tot het 
uitbreken van de oorlog toen de school vanaf mei tijdelijk gesloten werd. Eens 
de school terug geopend werd in september 1940 trok Germain opnieuw 
naar daar en heeft hij er ook zijn middelbaar uitgedaan. Charles deed zijn 
middelbaar vanaf september 1940 verder in het Klein Seminarie te 
Roeselare in de afdeling ‘Moderne’. 

Van beiden zijn we in het bezit van hun laatste resultaten in de Rouwmoer. 
Charles die dus daar voor het laatst examens had in het tweede trimester van 
het schooljaar 1939-1940, zat in een klas van 34. Hij eindigde op een vijfde 
plaats met 84 % van de punten, een uitmuntend resultaat. De verschillende 
vakken waarvoor hij examen had waren godsdienst, Latijn, Nederlands opstel 
en Nederlandse schrijvers, Frans opstel en schrijvers, geschiedenis, 
aardrijkskunde en wiskunde. Hij eindigde eerste van de klas voor het examen 
Franse schrijvers en ook voor alle andere vakken met uitzondering van godsdienst eindigde hij bij de eerste 
tien.  

Germain die vanaf september 1940 verder de lessen volgde in Essen had daar zijn laatste examens in het 
schooljaar 1942-1943 in een klas waarvan slechts 7 leerlingen de eindmeet haalden. Hij eindigde met 69 %. 
Hij had examens gehad voor godsdienst, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, 
wiskunde en wetenschappen. Echt een studierichting voor de talenknobbels. Voor de vreemde talen, 
geschiedenis en wiskunde eindigde hij in de middenmoot. Nederlands en wetenschappen lagen hem wat 
minder en daar eindigde hij achteraan maar dan nog was het resultaat zeker niet slecht. Charles en Germain 
waren dus zeker geen slechte studenten. 

In 1937 was er tweemaal op korte tijd groot feest in Pervijze. 

Het eerste feest greep plaats eind mei bij de aanstelling van E.H. Vanderghote, de 
nieuwe pastoor van Pervijze ter vervanging van E.H. Viaene die de maand voordien 
naar Zillebeke was vertrokken. Er was een grote optocht en vele huizen waren 
versierd en droegen een spreuk die door de bewoner zelf was gemaakt. Albin had 
aan zijn voorgevel de spreuk ‘Moge ’t Christushart de vurige lichtbaak zijn in uw 
parochiaal bestier!’ opgehangen. 

Dit feest was nog niet helemaal verteerd of er stond al een nieuw voor de deur, 
ditmaal ter gelegenheid van de grote Heilig Hartviering en inhuldiging van het 
Heilig Hart monument aan de kerk. Zowat ieder huis was versierd en ook de 
familie Demuynck liet zich niet onbetuigd. Er werd een groot Heilig Hart beeld 
gekocht dat tijdens de viering in een venster op het eerste verdiep prijkte. Dat 
beeld is nog steeds in het bezit van Anna. Albin had ook een gelegenheidsgedicht 
gemaakt dat in en boven de huisingang prijkte. De tekst is echter niet leesbaar op 
de foto. Terwijl de Belgische vlag wappert staat Albin in zijn deurgat en leunt Marie 



 9  

 

tegen de voorgevel. Een geestelijke en nog een andere 
persoon betreden juist het huis terwijl een klein 
meisje, waarschijnlijk Anna, uitgedost in een wit 
kleedje hen passeert.  

 

Nog in 1937 nam Albin in 
Veurne deel aan een 
p r i j s k a m p  v a n  d e 
‘paardenkweekersbond’ 
waarin hij eindigde op een 
achtste plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna groeide op en werd goed bevriend met haar leeftijdsgenoten van de familie Demolder die vlakbij 
woonden.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ook met de leeftijdgenootjes van de familie Burie klikte het goed. Hierboven zien we Anna (rechts) met 
Godelieve en Marc Burie.

De versierde woning van Albin Demuynck bij de inwijding 
van het H. Heilig Hartbeeld in 1937 

Anna, de kleinste vooraan met de 
zusters Demolder: de grootste is Cecile, 
naast haar Edith en rechts Genevieve. 

Met Genevieve Demolder 
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Dan werden het echter onzekere tijden en worden in 1939 de Belgische troepen geleidelijk gemobiliseerd. 
Enige tijd verblijven een paar Belgische soldaten bij het gezin Demuynck, Louis en Albert waren hun naam. 

Anna deed haar Eerste Communie op een vrijdagmorgen vlak voor het uitbreken van de oorlog en voor het 
maken van passende foto’s werd naar Diksmuide getrokken. De foto’s konden echter nooit worden ontwikkeld 
omdat er een paar dagen nadien brand uitbrak bij de fotograaf. 

De Duitse bezetting is algauw een feit en voor Albin heeft dat onder andere tot gevolg dat hij zijn herberg te pas 
en te onpas moet openstellen voor Duitse soldaten die ingekwartierd zijn bij de familie Demolder. Ondertussen 
hebben ze ook een foxterriër in huis wat zeer handig is voor het pakken van ratten, zowel bij Albin thuis als in 
de magazijnen van Demolder. Op zekere dag werd het hondje echter meegenomen door de Duitsers. Volgens 
Zulma Clarys, echtgenote van Jules Vandemoortele die wat verder in de straat woonden, hebben ze het beestje 
vervolgens doodgemaakt. 

Ondanks alles was er toch nog tijd voor plezier en voor gezelligheid met het gezin. 

 

 

Na de oorlog zette Albin nog een voorzichtige stap in de 
naoorlogse dorpspolitiek. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1946 stond hij op de lijst van Victor 
Vandewoude. Hij werd echter niet verkozen waardoor zijn 
politieke ambities meteen verdwenen waren. 

In 1943 trok het ganse gezin naar Diksmuide voor een familiefoto. 
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Ondertussen volgde Anna de eerste jaren van het Middelbaar Onderwijs 
waar ze ook viool leerde spelen. De foxterriër is een aandachtige 
toehoorder. 

Eens ze het derde jaar Middelbaar te Pervijze had beëindigd had ze zin om 
verder te studeren en met de steun van haar ouders ging ze voor drie jaar 
naar de Zusters Maricolen te Brugge, nu het Technisch Instituut Heilige 
Familie genoemd. Ook die volgende drie jaar slaagde ze zonder problemen 
en ondertussen had ze de ambitie om verder te studeren voor verpleegster 
wat niet evident was in die tijd.  

Het werden nog drie jaren van hard studeren in de verpleegstersschool Sint 
Augustinus te Aalst maar ook daar slaagde ze en kon ze beginnen uitkijken 
in de streek naar een job. 

Ze was nu 21 en snel vond ze werk in het Stedelijk Ziekenhuis te Roeselare 
waar ze opgemerkt werd door de bekende dokter Spyckerelle, als internist 
ook tewerkgesteld in het Stedelijk Ziekenhuis. Na enkele jaren werd ze door 
de dokter aangeworven om als verpleegster bij hem thuis te werken samen 
met een jongere collega.  

De jaren gingen voorbij en de verplaatsing van Pervijze naar Roeselare vielen zwaar. Anna bleef ook ongehuwd 
want voor een vrouw die werkte was het niet evident om te huwen. In het huwelijk treden betekende in die tijd 
voor een vrouw stoppen met werken wat ze niet wilde doen. Vrijages bleven dus uit. Dat was de prijs om een 
vrijgevochten dame te zijn. Ondertussen waren haar broers ook de deur uit na hun huwelijk. Charles verliet 
Pervijze in 1953, Germain in 1954. Ook haar ouders bij wie ze nog woonde verouderden en er werd uitgekeken 
naar een woning dichter bij Roeselare. In oktober 1958 verhuisden ze naar de Roeselarestraat in Hooglede en 

later kocht Anna een huis in Roeselare dat ze betrok samen met haar 
ouders.  

Vader Albin overleed op 13 juli 1975 te Roeselare, vijf jaar nadat hij een 
hartaanval had gekregen en nog al die tijd verlamd thuis was gebleven. 
Anna bleef achter met haar ondertussen 79-jarige moeder.  

Haar werkgever, nog steeds dokter Spyckerelle, die een eigendom had op 
de hoek van de Grote Markt en de Manestraat te Roeselare, liet dit begin 
de jaren ’80 slopen om er een nieuwbouw met appartementen op te 
richten. In 1984 was de nieuwbouw klaar en tegen die tijd woonde Anna 
alleen.  Ze had haar moeder moeten laten opnemen in een rusthuis te 
Ardooie.  Het was aanvankelijk de bedoeling haar onder te brengen in een 
rusthuis te Roeselare maar in het gewenste rusthuis waren er juist 
verbouwingswerken aan de gang waardoor er tijdelijk geen plaats kon 
gevonden worden. Dus werd uitgeweken naar Ardooie. Nog wekelijks ging 
Anna haar moeder in het weekend halen.  

Als trouwe werknemer van dokter Spyckerelle kreeg ze de eerste kans om 
één van zijn appartementen te betrekken en zo verhuisde ze in 1984 naar 
waar ze nu nog altijd woont.  

Hoe ging het ondertussen met haar moeder in het rusthuis te Ardooie? Ook 
met haar ging het gezien haar ouderdom bergaf en op 11 juli 1988 overleed 
ook zij en werd ze begraven bij haar man op de begraafplaats Groenestraat te 
Roeselare. 

 

 

Albin Demuynct op zijn bidprentje 

Maria Debouck op haar bidprentje 
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Hoe verging het ondertussen haar broers? 

Germain, de oudste, gehuwd in 1954 met Maria Hinderyckx, ging te Booitshoeke wonen. Hij was net als zijn 
vader tijdens zijn laatste levensjaren verlamd en verbleef daarom in het Koningin Elisabethinstituut (de KEI) te 
Oostduinkerke waar hij overleden is op 30 augustus 2013. 

Charles, gehuwd in 1953 met Rosa Declercq, ging te Roeselare wonen. Hij woont nog steeds in Roeselare en 
vierde in september 2013 zijn diamanten bruiloft en bij die gelegenheid werden alle kinderen en kleinkinderen 
bijeengetrommeld, wat een prachtige groepsfoto opleverde. 

 

 


