
 25  

 

Herman Declerck 

We kennen allemaal het huidige uitzicht, de huidige vorm van de dorpskern, de ligging van de straten, de be-
bouwing. Aan de hand van de foto’s die nog bestaan van voor de oorlog kunnen we ons een beeld vormen hoe 
het was een eeuw geleden. De straten hadden de zelfde ligging zoals nu. De bebouwing was er eveneens, zij 
het dat de huizen in die tijd niet allemaal mooi gelijnd stonden zoals nu het geval is. 

Willen we echter verder teruggaan in de tijd, dan wordt het al moeilijker. Foto’s waren er nog niet en dus moe-
ten we het doen met plattegronden die gemaakt werden in lang vervlogen tijden. 

Aan de hand van drie dergelijke plattegronden probeer ik een beeld te schetsen van het uitzicht van Pervijze 
zoals het was meer dan een eeuw geleden. Hiervoor kan ik beroep doen op respectievelijk een kaart van 1658, 
één die gemaakt werd tussen 1771 en 1778 en tot slot een kaart van ongeveer 1844. 

In 1658 werd een kaart gemaakt in opdracht van de abdij van Ename om een overzicht te geven van de gron-
den behorende bij het Blauwhuis, pachthoeve van de abdij van Ename. (zie volgende bladzijde). 

Dit zeer mooie document is een staaltje van tekenkunst en bij wijze van 
voorbeeld hiernaast de engel met de passer die de schaal van de kaart 
moet verbeelden. 

De kaart geeft zoals gezegd een overzicht van de gronden van de iets 
noordelijker dan de dorpskern gelegen hoeve ‘Het Blauwhuis’, maar ge-
lukkig reikten de gronden van deze hoeve tot tegen de dorpskern zodat 
deze ook werd opgenomen op de plattegrond. Voor deze bespreking be-
perken we ons echter tot de dorpskern.

We starten onderaan bij het binnenkomen van het dorp vanuit de rich-
ting van Scheewege. Net zoals nu nog het geval is, maakt de weg een 
bocht om dan rechtdoor te lopen tot aan het dorpsplein. 

We bemerken meteen dat het merendeel van de huizen in 1658 aan de 
kant van het gemeentehuis stonden. Het zogenaamde wethuis of gemeentehuis is het groot gebouwencomplex 
in U-vorm met achteraan nog een losstaand gebouw. Er was het woonhuis, herberg en wethuis die tegen de 
straat gelegen waren en verder waren er stallingen en gebouwen voor de brouwerij. De herberg en brouwerij 
noemden ‘Het Gulden Vlies’. 

In het midden van de straat ter hoogte van het gemeentehuis staat iets wat zonder uitleg voor iedereen waar-
schijnlijk een mysterie zou blijven. Dit is echter de schandpaal, ook ‘pilorijn’ of ‘kaak’ genoemd. Vandaar ook 
het spreekwoord ‘iets of iemand aan de kaak stellen’.  

Het gebruik om misdadigers aan de schandpaal te zetten bestond nog tot het einde van de 18de eeuw. Om-
streeks 1750 was onze schandpaal volgens de rekening van dat jaar, toe aan een opknapbeurt. Ze werd ge-
schilderd in het groen en het bovenste deel in het geel. Het uitvoeren van een straf aan de schandpaal gebeur-
de gewoonlijk op een tijdstip dat er zoveel mogelijk volk passeerde, bijvoorbeeld op een marktdag. 

En, het dient gezegd, Jan Publiek had doorgaans niet veel nodig om bij de strafuitvoeringen massaal aanwezig 
te zijn, zelfs een handje toe te steken door het gooien van eieren, tomaten, appelen, modder en straatvuil naar 
de ‘tentoongestelden’.  

Juist voorbij het gemeentehuis, aan dezelfde kant, staat het kerkje van Sint Catharina, omgeven door een haag 
met verschillende doorgangen waaronder één naar wat nu de Molenstraat is. Achter het kerkje staat de 
‘presbyterie’ ofwel de pastorij eveneens omgeven door een haag.  

DE DORPSKERN VAN PERVIJZE - DRIE KAARTEN VAN DRIE EEUWEN 
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Terwijl er aan de overkant slechts sporadisch een huis staat, komen we voorbij het kerkje aan een doorlopende 
rij huizen die loopt tot aan de huidige Molenstraat. In die rij huizen waren onder meer de herbergen ‘De For-
tuyne’ en ‘Het Vergulde Glas’ te vinden. Slaan we de Molenstraat in, dan zien we dat deze straat in 1658 exact 
dezelfde ligging had zoals nu nog het geval is. Ze liep naar de hoeve en gelijknamige molen ‘De Groene Poorte’. 
Aan de rechterzijde van de Molenstraat was gans het stuk grond eigendom van een zekere Mevrouw van Ley-
strate, geen Pervijzenaar, maar een grondbezitster van buiten de gemeente. 

We keren op onze stappen terug en gaan verder richting het dorpsplein waar we eens voorbij het grote gebouw 
aan de linkerzijde aan een voetweg komen die noordwaarts loopt en iets verder naast de straat naar Nieuw-
poort zijn weg vervolgt. Deze voetweg wordt ‘wintervoetweg’ genoemd. Tijdens de winterperiode waren de gewo-
ne wegen waarschijnlijk in een dermate slechte staat, dat de gewone voetganger deze voetwegen kon gebrui-
ken. Later werden dergelijke weggetjes de ‘kerkewegels’ genoemd. 

Aan het dorpsplein gekomen, valt op dat er nog geen sprake is van de baan naar Veurne, enkel de Molenstraat 
liep toen nog die richting uit. De volledige hoek tussen Molenstraat en Nieuwpoortstraat is landbouwgrond, ei-
gendom van de eerder genoemde mevrouw van Leystrate en de kinderen van heer Reynaert.  

Pervijze 1658 - Kaarten en Plans – Rijksarchief Gent nr . 568 
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We richten onze aandacht naar rechts waar we de tweebeukige kerk van Pervijze zien staan, ook omgeven door 
een haag. Net als nu maakt de straat richting Schoorbakke een bocht rond de kerk en het kerkhof. Aan de over-
zijde staan slechts enkele huizen. 

Zo zag Pervijze ‘centrum’ eruit in 1658. Een goeie eeuw later was er al heel wat verschil te merken op de kabi-
netskaart ‘De Ferraris’ die gemaakt werd tussen 1771 en 1778.  

In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz (Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in onze provincies, aan 
Karel van Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen van alle Oostenrijkse Nederlanden en 
zo de leemtes van de bestaande topografische kaarten aan te vullen. Van deze kaart, die voorbehouden was 
voor de keizerin en haar ministers, werden drie exemplaren gemaakt; de kaart werd Kabinetskaart genoemd. 
Ze telt 275 folio’s van ca. 91 cm op 141 cm en waarvan de meeste in vier zijn gevouwen. Op sommige plaatsen 
is een vijfde folio of een strookje toegevoegd. Het belang van het geheel wordt nog vergroot door het feit dat er 
bij elke kaart inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en militaire toelichtingen horen. 
Het resultaat voor Pervijze zien we hierna. 

Pervijze 1771-1778 - Kabinetskaart De Ferraris http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerraris_nl.html  
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We starten opnieuw onze verkenningstocht vanaf het punt dat de straat een bocht maakt richting het dorps-
plein. Een detail dat we niet konden zien op de vorige kaart: er is geen sprake van de straat zoals ze nu ligt, een 
quasi kaarsrechte baan met slechts één bocht vanaf Scheewege tot Pervijze dorp. Tot zeker in 1771 volgde de 
baan vanaf Scheewege nog de ligging van wat we nu de Oude Diksmuidestraat noemen en liep ze achter de 
hoeve rechts, juist voor de dorpskern. 

Tweede vaststelling in tegenstelling met 1658: de rechterzijde van de straat is nu al volop bebouwd terwijl de 
overzijde, de kant van het gemeentehuis, ongeveer gelijk is gebleven qua aantal huizen. 

De overledenen van Sint Catharina Capelle liggen nog steeds vredig rond het kerkje van de gelijknamige paro-
chie. De achterliggende pastorij lijkt omgeven te zijn door bomen. De stippellijntjes die starten aan het oude 
kerkhof en de hoeve voor de dorpskern zijn de zogenaamde kerkwegels richting Rousdamme. 

De Molenstraat is niet helemaal meer onbebouwd. Er is ondertussen een kleine woonkern aan de bocht rechts 
op de kaart wat ook nu nog het geval is.  

Nog steeds is de Veurnestraat zoals we ze nu kennen, niet aangelegd. Dat zou voor kort nadien zijn want in 
1783 gebeurden onder impuls van het Oostenrijkse bewind, her en der werken aan de openbare wegen, met 
de bedoeling alle kleine zigzaggende straatjes recht te trekken en te verbreden. Op 5 mei 1783 begon men 
met de werken om zowel de Veurnestraat, Pervijzestraat als de Schoorbakkestraat recht te trekken. 

De kerk van Pervijze is omgeven door de grafstenen en kruisjes van de overledenen van Pervijze en aan de 
overkant van de straat staan nog steeds maar een paar huizen.  

Wat we wel opmerken is de omwalde hoeve iets verderop waar later de zogenaamde hoeve en molen Verfaillie 
zullen komen. Nog een verschil met heden is de ligging van de straat naar Schoorbakke, geen loodrechte baan 
maar bochtig wat zoals hiervoor gezegd aangepast zou worden in 1783. 

Na de Oostenrijkse periode, kregen we wat later de Franse overheersing, gevolgd door een korte periode onder 
Hollands bewind, totdat we in 1830 Belgen werden.  

Zo komen we aan onze laatste kaart uit het jaar 1844, de zogenaamde Popp-kaart, waarvan we van Pervijze 
een exemplaar hebben in het archief van de heemkring. 

 De Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Philippe-Christian Popp (1805-1879) is van onschatbare 
waarde voor de historische geografie van de Belgische gemeenten. Na enige tijd bij het kadaster te hebben ge-
werkt, begon Popp rond 1842 met de uitgave van zijn atlas. Hij zou er blijven aan werken tot zijn dood in 1879. 
Op dat moment waren ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies Brabant, Henegouwen, Luik, 
Oost- en West-Vlaanderen getekend en gedrukt in de drukkerij van Popp te Brugge. Samen met het primitieve 
kadaster, beëindigd in 1834, geven de Popp-kaarten, waarvan het precieze jaar van uitgave slechts bepaald 
kan worden op basis van vergelijkend onderzoek, een mooi beeld van de evolutie van de ruimtelijke ordening in 
België tot ca. 1880. 

In 1844 was de Oude Diksmuidestraat gedegradeerd tot een weg van minder belang na de aanleg  van de nieu-
we baan van Scheewege naar Pervijze in 1783. 

Alle huizen en percelen zijn aangeduid met een cijfer en met een bijhorende inventaris is het gemakkelijk na te 
gaan wie er eigenaar was van welk perceel. Hier terzijde wil ik graag even vermelden dat ik sedert jaren in het 
bezit was van deze inventaris maar echter zonder kaart. Het ene is echter waardeloos zonder het andere. Ge-
lukkig hebben we de kaart teruggevonden in ons archief en samen met de inventaris hebben we nu alles in 
handen om een correct beeld te krijgen van alle percelen en eigenaars van een goeie 170 jaar geleden. 

Laten we echter onze korte tocht door de dorpskern anno 1844 aanvatten. Aan beide zijden van de straat heeft 
de bouwwoede in de afgelopen decennia toegeslagen. Er zijn nog slechts weinig open plaatsen en zoals het in 
Vlaanderen de gewoonte is en blijkbaar was, horen er bij bijna iedere woning één of meerdere koterijen.  
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Groot verschil met de vorige kaart is het ontstaan van de Veurnestraat die ondertussen al heel goed bebouwd 
is, maar wat wel opvalt is dat er slechts aan één zijde van de straat huizen staan. De andere zijde is één groot 
perceel, wat een mens natuurlijk nieuwsgierig maakt. Wie was hier eigenaar van?  

Na raadplegen van de begeleidende inventaris blijkt dat notaris Balthazar Bernolet op dat ogenblik eigenaar 
was van deze weide met een oppervlakte van 1,643 hectare. Notaris Bernolet was in 1837 opgevolgd door zijn 
zoon Felix en hij zou overlijden in 1851. Waarschijnlijk kwam deze weide te koop na zijn overlijden. Balthazar 
had meerdere kinderen maar het was enkel zijn zoon en opvolger Felix en nog een dochter Paulina die na 1851 
te Pervijze bleven wonen. 

Naast de kerk links  staan er ondertussen enkele gebouwen. Het gebouw naast de kerk is eigendom van het 
armbestuur van Pervijze en de gebouwen daarvan links zijn eigendom van brouwer Bernardus D’Autricourt van 
Diksmuide. 

Aan de overzijde van de kerk is het ondertussen volgebouwd en mogelijk was het toen ook al het geval, maar 
aan het einde van de eeuw waren de meeste van deze huizen herbergen geworden.  

Pervijze 1844 - Popp kaart van Pervijze – eigen bezit 
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Tot slot de percelen aan de linkerzijde voorbij de kerk. Deze waren in 1844 reeds allemaal eigendom van brou-
wer Karel Verschave. 

Zo komen we aan het einde van onze tocht door de dorpskern op drie verschillende tijdstippen in de geschiede-
nis en kunnen de inwoners van Pervijze zich een beter beeld vormen van hoe hun dorp door de eeuwen evolu-
eerde tot wat het nu is. 

Om het overzicht volledig te maken, tot slot Pervijze zoals het nu is. 

Pervijze 2015 - http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE 


